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Abstrakt (SWE) 

Nyckelord: Marknadsföring, Emotionell, Rationell, Fallgropar, Kognitiv psykologi, Implicit 

memoty, Explicit memory. 

Målet med denna undersökning och uppsats är att klargöra vilka aspekter som är viktiga 

inom emotionell marknadsföring. Uppsatsen ämnar klargöra emotionell marknadsförings 

styrka att förbättra försäljning av produkter samt hur den bör användas för bästa effektivitet. 

Undersökning kommer också ta upp emotionell marknadsförings motpart rationell 

marknadsföring, eftersom det är dessa två typer som marknadsföring delas in i. 

I undersökningen relaterar vi starkt till kognitiv psykologi för att dra slutsatser kring ämnet 

i helhet. 

Abstract (ENG)

Keywords: Marketing, Emotional, Rational, Cognitive psychology, Implicit memory, Explicit 
memory. 

The goal of this study and essay is to clarify which aspects are important in emotional marketing. 

The paper intends to clarify emotional marketing’s strength to improve the sales of products, and 

how it should be used for maximum efficiency.  The study will also include emotional 

marketing’s counterpart rational marketing, in order to put the emotional marketing in 

perspective. In the survey we relate strongly to cognitive psychology in order to draw 

conclusions about the subject as a whole. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemområde 

Som vi förstår och anser, kan reklam idag utformas på en mängd olika vis. Vi anser att reklam 

varierar i form av kvalitet och effektivitet, och detta är också känt i branschen att all reklam som 

finns inte är så effektiv som den hade kunnat vara. Man talar om olika typer av effektivitet 

beroende av vad reklamen ska ha som mål (till exempel reklam ämnad för att öka lönsamheten 

hos ett företag, öka marknadsandelar, öka lojalitet etc). Men vilken väg är egentligen mest 

effektiv att gå? Vilken effekt är man främst ute efter för att höja ett företags plats på marknaden 

på lång sikt? Under de senaste 15 åren har branschfolk i allt högre utsträckning pratat om 

emotionell marknadsföring (Persson, 2013). Precis som namnet antyder är detta en typ av 

marknadsföring som spelar på människors känslor när man skapar någon form av 

marknadsföring för ett företag, produkt eller tjänst. Detta i motsatts till så kallad Rationell 

marknadsföring, där marknadsföring bygger på en mer informativ reklam för att informera 

konsumenten om vad en produkt har för typ av funktioner (Maria-Luisa, et al., 2008). Det är 

generellt ansett att emotionell typ av reklam har en förmåga att effektivt öka lönsamheten hos 

företag, och är ansedd vara ett effektivt sätt att skapa lojalitet till ett märke (Binet, 2009).  

Förutom dessa två strategier inom marknadsföring har också begreppet Emotionell Intelligens 

fått allt större uppmärksamhet under senare tid. Denna undersökning kommer inrikta sig på att 

bryta ner uttrycket emotionell marknadsföring, för att skapa förståelse för vilket avtryck detta 

gjort på marknaden på senare tid. Med dessa delar klarlagda hoppas vi att det ska bli lättare att 

skapa effektiv reklam, eftersom det ger en bättre bild över vad som bör inkluderas i reklam och 

vilka element och faktorer som gör sig bäst utelämnade.  
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1.2 Syfte 

Målet med denna undersökning och uppsats är att klargöra vilka aspekter som är viktiga 
inom emotionell marknadsföring. Uppsatsen ämnar klargöra emotionell marknadsförings 
styrka att förbättra försäljning av produkter samt hur den bör användas för bästa effektivitet. 

1.3 Frågeställning
Projektets övergripande frågeställning lyder: 
Hur påverkar emotionell marknadsföring förväntningarna av ett varumärke? 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer begränsa arbetet till visuell reklam. För att skapa struktur i arbete begränsar vi oss 

också till ett antal nyckelord: 

Visuell marknadsföring

Visuell Kommunikation

Företags Image/profil

Emotionell marknadsföring

Rationell marknadsföring

Emotionell Intelligens

Kognitiv Psykologi

Undersökningen avgränsas till dessa områden, eftersom vi anser att dessa är de mest 

lämpade områdena att undersöka för att komma fram till svar på vår frågeställning.  
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2. Tidigare forskning

2.1 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett stort område och det de flesta tänker på när de hör ordet är reklam. Detta är 

inte fel eftersom reklam är en del av marknadsföring. Med hjälp av marknadsföring kan företag 

locka till sig nya kunder eller se till att de befintliga kunderna håller sig kvar och är lojala till 

företaget/varumärket.  

Ordet marknadsföring kan definieras på ett antal olika sätt, men vi tänker använda den 

“Amerikanska marknadsföringens definitioner”, eftersom denna förening har drygt 38 000 

medlemmar. (Skoglund, 2009) 

”Marknadsföring är en organisatorisk funktion och en rad processer för att skapa, kommunicera

och leverera värde för kunderna och för att hantera förvalta och utveckla kundrelationer på ett 

sätt som ger företaget och dess ägare ökad avkastning.” (Skoglund, 2009) 

2.2 Emotionell och Rationell marknadsföring 

Vi kommer fokusera undersökningen främst på emotionell marknadsföring och hur den fungerar, 

men det är samtidigt nödvändigt att vi inkluderar aspekter kring rationell marknadsföring för att 

hålla begreppet emotionell marknadsföring i ett perspektiv. Framförallt i den gestaltande delen 

kommer rationell marknadsföring spela en stor roll, även om de hypoteser vi sätter upp främst 

avser att återskapa emotionell marknadsförings effekter i ett praktiskt fall.  

Marknadsföringstyper kan delas in i olika delar: 

Emotionell reklam 

Emotionell & rationell reklam 

Rationell reklam 

Fin dator
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Rationell reklam bygger på att framhäva en produkts olika funktioner och funktionalitet, och 

bygger på specifikt vad produkten har att erbjuda i form av specifikationer, ofta dessutom 

baserat på dess pris. Emotionell reklam bygger på att skapa en känsla och en kultur kring 

produkten, samt vad produkten ger kunden för känsla när han/hon använder produkten.

För att göra en liknelse med Apple bygger deras marknadsföring på Emotionell och Rationell 

reklam, då Apple jobbat mycket på att skapa en kultur och en social status kring märket, 

samtidigt som de lyfter fram produktens funktioner som Matt Haig skriver i sin bok “Att lyfta ett 

varumärke” (Haig, 2005): 

“Varumärken bygger på känslor. Produkter bygger på funktioner. Apples datorer kombinerar 

båda dessa egenskaper” - Matt Haig (Haig, 2005) 

2.2.1 Historien bakom emotionell marknadsföring  

Det är först under senare tid reklam inriktad på att påverka människans känslor kommit upp. 

Tittar man tillbaka i tiden byggde reklam sällan på att skapa känslor, utan har under det senaste 

decenniet dykt upp i takt med att produkter blir varandra allt mer lika. Det har blivit svårt att 

sälja produkter baserade på dess pris och funktioner eftersom konkurrenter i många fall 

erbjuder likvärdig funktionalitet. Vi anser också att en anledning kan vara att psykologerna 

John Mayer (University of New Hampshire) och Peter Salovey (Yale) myntade uttrycket 

Emotionell Intelligens år 1990 (Salovey & Nayer, 1990), och även redogjorde dess fyra 

beståndsdelar: 

1. Förmåga att rätt uppfatta, tolka och uttrycka känslor

2. Förmåga att framkalla känslor vid behov när de kan underlätta förståelsen av dig själv eller

andra människor 

3. Förmåga att förstå känslor och den information de förmedlar

4. Förmåga att styra känslor för att befrämja känslomässig och intellektuell utveckling.

Därmed har företag i allt större utsträckning börjat skapa en känsla och en kultur kring sina 

produkter. Vetenskapen påvisar att vår motivation och motiv i majoriteten av fallen, styrs just av 

våra känslor. Känslor är således den underliggande drivkraften för en mängd av de val 

människan gör (Fexeus, 2012).  

Fin dator
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2.3  Hur marknadsförare ser på marknaden 

Det har på senare tid gjorts studier som påvisar en stark koppling mellan ett företags relation till 

kund och lönsamhet. Som tidigare citerat är möjligheten att trycka på en känsla och få en 

betraktare att känna någonting, en stor fördel. Men detta säger ingenting om denna möjlighet inte 

används på rätt vis. 

IBM har gjort en undersökning under deras namn C-Studies, som fokuserar stort på hur CEO:s 

världen över ser på marknaden idag (Officer, 2011), och vad som bör vara i fokus när man 

skapar effektiv marknadsföring. Efter att ha pratat med ca 1700 CEO:s världen över dras 

slutsatsen att konsumenter idag har mer insikt i de företag som är runt dem än någonsin: 

“Customers today have more control and influence with the brand than ever. We need to make  

sure it’s give and take—a two-sided conversation, with both parties having responsibilities in the 

interaction.” - Ann Glover, Chief Marketing Officer, ING Insurance U.S. 

Man drar också slutsatsen att de mest framgångsrika marknadsförarna fokuserar lika mycket på 

själva konsumenten som marknaden. Detta påstående kan relateras till Blair Kidwell, David M. 

Hardesty, Brian R. Murtha, & Shibin Sheng:s forskning “Emotional Intelligence in Marketing 

Exchanges"(2010). De skriver att “Sales professionals with higher EI are not only superior 

revenue generators but also better at retaining customers”. Vad man i denna forskning trycker 

mest på är inte begreppet emotionell marknadsföring, utan emotionell intelligens: 

“Emotional intelligence is your ability to recognize and understand emotions in yourself and 

others and your ability to use this awareness to manage your behavior and relationships” - Drs 

Travis Bradberry and Jean Greaves, 2010.  

EI (emotionell intelligens) kan vara en starkt bidragande faktor till att driva upp försäljningen av 

varor och tjänster, genom att marknadsföraren har hög EI. Detta innebär att marknadsförare t.ex 

har en förmåga att “ta emot känslor och analysera detta på ett korrekt vis”, något som kallas 

“Perceiving emotion”. Genom att ha en hög förmåga att analysera känslor kan marknadsförare 

lättare känna av hur en kund känner, t.ex om kunden är 
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glad, fundersam, irriterad etc. Förmågan att spela på känslor ger chans för företag att skapa en 

identitet åt sitt varumärke. Vad detta i sin tur kan kopplas till är förmågan att få konsumenter att 

identifiera sig med ett märke, samt känna att de hör till samma grupp och typ av människor.

2.3.1 Effekter av emotionell och rationell reklam 

Som tidigare nämnt skiljer sig emotionell och rationell reklam åt. Emotionell riktar sig till att 

skapa en känsla hos mottagaren, medan rationell går mot att förse mottagaren med information 

kring produkten/tjänsten. Överlag är den emotionella typen av reklam ansedd vara den allra mest 

effektiva när det kommer till att öka ett företags “fame”, eller “berömmelse”. “Fame” handlar om 

hur berömt ett företag är (Binet, 2009). Fame kan innebära sådan berömmelse att t.ex. 

företagsnamnet, deras produkter etc, har blivit så vanligt förekommande att de börjat ta namn vid  

hela produkttyper eller användningsätt (t.ex. att kalla en MP3-spelare för iPod eller istället för att 

säga att man ska söka, säger man istället “Googla”). Andra företag såsom Microsoft har försökt 

skapa ordet “Binga” som söksätt genom att låta filmer använda begreppet (Videla, 2012), fast det 

inte är allmänt använt. Det är denna typ av marknadsföring som anses på lång sikt ge mest 

lönsamhet för ett högengagemangsföretag, eftersom denna typ av reklam trycker på att 

konsumenten ska gilla företaget. Detta är till motsatts från rationell reklam som är av den 

informativa typen. 

Rationell typ av reklam kan överlag vara framgångsrik om ett företag satsar mycket på t.ex.  

prisnivå, uppenbara fördelar hos deras produkt jämfört med konkurrenters etc. Överlag är detta ett 

ganska kortsiktigt sätt att marknadsföra på, då denna typ av reklam endast fungerar under tiden 

företaget faktiskt uppfyller målen att t.ex. vara just billigast och erbjuda flest funktioner. För så 

fort en konsument hittar en annan produkt som är bättre och erbjuder ett bättre pris, är risken 

också stor att konsumenten kommer gå över till denna konkurerande produkt istället. Detta är för 

att konsumenten då värderar företaget samt produkten vid dess funktioner, och analyserar därmed 

exakt vad produkten har att erbjuda. Vid den mer långsiktiga emotionella lösningen har inte detta 

samma betydelse, då konsumenten i detta fall betalar till stor del för märket och inte produktens 

funktioner. 
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2.3.2 Hur marknadsförare ser på reklambrus 

Det finns många olika sätt för ett företag att marknadsföra sina produkter eller sitt varumärke, 

men all reklam når inte alltid fram till kunden. Detta beror bland annat på att all reklam inte 

passar alla, t.ex. på grund av inriktning av målgrupp. Människan utsätts ofta för reklam, vilket 

skapar ett så kallat brusmoln eftersom alla människor är olika och tar enbart upp det som de 

tycker är intressant, och resten av den reklam som inte är intressant stannar kvar i detta 

brusmoln. Därför försöker företag skapa reklam som är så intressant att den inte fastnar i 

kundens brusmoln av en stor mängd annan reklam. 

En bra reklam ska innehålla följande steg enligt Arfwidsson, Ek och Nordensvärd för att kunna 

påverka kunden (Henric, A., Ek, A. & Nordensvärd, L., 2003)

Den har utstrålning: Den ska skilja sig ifrån mängden och fånga målgruppens 

uppmärksamhet. 

Den har ett speciellt budskap: Har ett intresseväckande budskap i text eller bild. 

Den vet sin målgrupp: Målgruppen uppfattar reklamen som att den är gjord 

enbart till dem och vänder sig inte till alla människor. 

Den är lätt att läsa: Budskapet ska vara lätt och snabbt att förstås och layouten 
ska förstärka budskapet. 

Den håller sig till konceptet: Hur man vill uppfattas av målgruppen och ska passa in 

i helhetsintrycket. Det kan gälla pris, kvalitet och sortiment. Att målgruppen 

uppfattar företagets erbjudande. 

Figur 1: Kommunikations effekter. (Flack & Kiiskinen, 2010) 
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Detta är information vi finner i boken ”Kommunikations effekter”, en bok baserad på hur 

reklambranschen ser en effektiv marknadsstrategi. Vi ser dock stora skillnader i hur 

vetenskapsmän och  marknadsförare ser på hur effektiv reklam fungerar, vilket vi kommer 

presentera i kapitlet om Kognitiv relevans.

2.4 Kognitiv relevans 

Inom forskningen har många slutsatser dragits att människan är närmast oförmögen att fatta 

rationella beslut, något som är direkt kopplat till kognitiv psykologi (Rönne, 2009). Kognitiv 

psykologi grundar sig i sin helhet på ett högt engagemang hos hjärnan när den ser t.ex. någon 

form av reklam. Detta motsägs dock en aning av John Mayer (University of New Hampshire) 

och Peter Salovey (Yale). Vi skrev tidigare att en del av EI är människans förmåga att styra 

över sina egna känslor. I Henrik Fexeus bok "Konsten att få mentala superkrafter" (Fexeus, 

2012) påstår Henrik hur människan kan ta rationella beslut, men att den del av hjärnan som 

basar över våra känslor har större spontan inverkan på hjärnan än den rationella delen. Detta 

betyder att den rationella delen av människans hjärna måste övervinna den känslobaserade 

delen, något som pekar direkt på beståndsdel nr4 i John Mayer & Peter Salovey:s forskning 

kring emotionell intelligens år 1990.  

“Känslor bearbetas oberoende av arbetsminnet (utan kognition) och kräver inte 

uppmärksamhet.” (Zajonc 1980, Damasio 2000)

“Hög grad av uppmärksamhet kan begränsa hur vi  processar känslomässigt innehåll, 

genom att  stimulera motargument.” (Kihlstrom 1987)
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Vidare stöds detta i Dr Robert Heaths bok "Seducing the Subconsious" (Heath, 2012), där 

Heath tar upp en stor del av hur rationella och emotionella intryck påverkar människan, och 

hur dessa delas upp i olika minnerstyper. Precis som Zajnoc hävdar Heath att rationella och 

emotionella intryck delas in i närminne och långtidsminne, även kallas emplicit och implicit 

memory.  

2.4.1 Implicit memory 

Detta begrepp är även kallat “långtidsminne”, och är den plats människan lagrar automatiska 

lärdomar (Eysenck & Keane, 2005, p. 188). Vad detta betyder är att minnet används och lagrar 

intryck vi får i vår vardag helt automatiskt, och kräver mycket lite fokus från personen i fråga. 

Detta minne är mycket stort, detta för att minnet lagrar information som vi behöver för att ta oss 

igenom vår vardag, t.ex hur vi äter, går eller kör bil. Skulle vårt Implicit memory vara för litet 

hade vi kunnat glömma nödvändiga saker som hur man andas.   

2.4.2 Explicit memory  

Explicit memory är ett begrepp för vårt närtidsminne eller arbetsminne (Heath, 2012, p. 65) (likt 

en dators Ram-minne, som tappar all sin information som lagrats i Ram-minnet när datorn stängs 

av, eller minnet fylls med för mycket annan information), som till skillnad från långtidsminnet är 

mycket begränsat. Steven Rose (1992) använde sig av ett test kallat “ Kim´s game” för att mäta 

närtidsminne, där ett antal människor blev exponerade för ett antal slumpmässiga objekt under 

två minuter för personerna att memorera (Heath, 2012, p. 69). I medel lyckades testpersonerna 

memorera endast 18 objekt, och sällan mer än 25 såvida personerna inte var specifikt tränade för 

uppgiften. Explicit memory skiljer sig även från Implicit i aspekten hållbarhet av minnen. Allan 

and Reber (1980) insåg detta genom ett test av artificiell språkgrammatik. Deras test påvisade att 

efter två år hade deltagarna glömt många regler som personerna aktivt försökt lära sig genom 

hög kognitiv aktivitet, men kom däremot ihåg en stor del av den grammatik de lärde sig 

automatiskt under testet. 

Varför Implicit memory har en förmåga att behålla minnen längre än explicit memory saknar än 

idag en konkret accepterad vetenskaplig förklaring, eftersom vi ännu inte vet exakt hur 

människan skapar minnen. Teorier finns om att det har att göra med störningar från ökad trafik
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i närminnet, som är väldigt litet, vilket gör att nya intryck och minnen snabbt stör ut gamla 

minnen. Eftersom man tror att minnen skapas genom Pathways, det vill säga minnerstrådar i 

hjärnan, kan detta illustreras genom att den tråd som precis skapades som ett nytt minne, blir 

snabbt beblandad med nya trådar som skapas, och blir mycket svår att hitta igen. Medan tiden 

går kodar vi hela tiden in nya intryck och erfarenheter, vilket stör våra tidigare minnen. 

“As time passes, we encode and store new experiences that interfere with our ability to recall

previous ones. I can remember what I had to breakfast today, but not what I had for breakfast on 

this day a year ago because I have had many breakfasts since then that interfere with my ability 

to pick out any single one from the crowd...It seems likely that as time passes, interference from 

new experiences makes it progressively more difficult to find a retrieval cue that elicits an 

increasingly blurred engram. (Schacter 1996:76)   

2.4.3 Procedual och declaritive memory 

Vår mentala lärdom kan delas in i två grundläggande typer, vilka är Procedual och declarative 

memory. Procedual memory täcker uppgifter i vår vardag som vi genomför utan att tänka på hur 

exakt vi faktiskt genomför det, t.ex. att koka ägg, köra bil. Vi behöver inte kräva fram 

informationen av oss utan vi bara vet hur man gör (Heath, 2012).  

Declarative lärdom är i kontrast en definition av att veta saker, information vi kan plocka fram 

när vi vill. Denna lärdom är därmed direkt kopplad till explicit memory. I sin tur bygger 

declarative lärdom på två andra minnessystem, vilka kallas semantic och episodic. Eposodic 

memory bygger på lärdomar vi skaffar oss genom olika händelser, som att t.ex. nästan köra på en 

kvinna som går över vägen vid en korsning. Nästa gång personen kör genom denna korsning 

riskerar föraren att vara mer försiktig på grund av en händelse där som nästan ledde till en 

tragedi. Till skillnad från detta är semantic memory kopplat till lärdomar vi tagit som vi inte 

riktigt vet vart de kommer ifrån, t.ex. att bilen går bättre om man växlar regelbundet. Dessa två 

minnestyper skiljer sig också i hur lätta de är för hjärnan av koda till fasta minnen. Människans 

minne bygger på olika minnestrådar (Pathways). Desto fler Pathways du har skapat kring ett 

visste ämne eller händelse, desto lättare har du att komma ihåg detta. 
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Episodic memory kräver mycket mer kodning än semantic memory, vilket riskerar att ställa till 

det vid exponering av reklam. Eftersom en reklambild är av typen episodic memory skapas 

minnet genom en händelse, att du ser reklamen, vilket skapar minnet också från grunden, ett 

minne som du vid exponeringstillfället ofta inte kan relatera till något. Detta gör att minnet av 

reklambilden riskerar att försvinna förhållandevis snabbt om du inte nära inpå 

exponeringstillfället kan relatera reklamen till någonting genom att skapa Pathways. (Heath, 

2012) 

2.4.4 Aktiv och passiv uppmärksamhet 

Det är idag accepterat av vetenskapen att människan inte nödvändigtvis måste hålla full kognitiv 

aktivitet för att lära sig saker (Heath, 2012). Istället för att det skulle vara ett krav att människan 

måste hålla konstant fokus på ett ämne för att lära sig, finns det bevis som pekar på att tvärtom 

är låg kognitiv aktivitet mer effektiv än hög aktivitet för att skapa långvariga minnen

(Heath, 2012). Dessa olika typer av kognitiv aktivitet kallas Active och Passive attention, eller 

Aktiv och passiv uppmärksamhet. Det är vanligt att dessa olika typer av kognitiv aktivitet också 

benämns genom följande termer: 

Active attention: top-down processing 

Passive attention: bottom-up processing 

Men även om det inom psykologin är accepterat att vi skapar långvarande minnen effektivt 

genom passiv uppmärksamhet, är reklamindustrin fortfarande skeptisk till teorin.  

“Advertising that receivs only shallow processing, far from being frighteningly powerful, is 

likely to be very inefficient and almost certainly has less impact than advertising which is 

processed at a more conscious level. (Sutherland & Sylvester 2000,  Heath 2001:49) 

Dr Robert Heath i sin bok "Seducing the Subconscious" (Heath, 2012) hävdar dock att detta 

är felaktigt. Minnen som skapas genom aktiv och passiv uppmärksamhet kräver olika 

kodning, och minnen som skapas genom aktiv uppmärksamhet måste ofta proceseras som 

nya minnen, vilket görs via arbetsminnet. I och med att människans arbetsminne är mycket 

begränsat, riskerar exponeringen av en reklambild att bli mycket diffus kort tid efter 

exponeringen har skett.  
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Däremot är det vanligt att en betraktare av en reklambild minns enstaka element från en bild, 

även om betraktaren inte kommer ihåg själva reklambilden eller varumärket i bilden. Att komma 

ihåg endast vissa detaljer från bilden kan istället skapa influenser till våra förväntningar av ett 

varumärke, vilket i sin tur kan påverka vår attityd till varumärket. 

Denna typ av minne lagras till skillnad från att specifikt minnas reklambilden i vårt semantic 

memory, vilket är mycket lättare för hjärnan att processera än episodic memory. Med detta sagt 

behöver dessa minnen fortfarande skapa Pathways, precis som episodic memory, men dessa 

skapas mycket lättare. 

2.5 Lagar 

Vi tar bara upp några utav de många lagar som Sverige har för just reklam. Sverige har lagar om 
hur reklam får vara och inte vara är för att en kund som blir exponerad för olika marknadsförings 
metoder inte ska bli lurad eller rentutav bli aggressiv av den reklamen som sitter ute på buskurar 
eller som går på TVn. 

Dessa är lagar kommer från Sveriges riksdags hemsida, och är ett utdrag från 
"marknadsföringslag" (Lagrummet, 2008). 

God marknadsföringssed 

5 § Marknadsföring ska stämma överens med god marknadsföringssed. 

6 § Marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed enligt 5 § är att anse som 

otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut. 

Aggressiv marknadsföring 

7 § En näringsidkare får inte använda sig av aggressiv marknadsföring. 

Marknadsföringen är att anse som aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, 

hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. 

Aggressiv marknadsföring är att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller 

sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. 
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Vilseledande marknadsföring 

8 § Marknadsföring som är vilseledande enligt någon av bestämmelserna i 9, 10 eller 12-17 §§ är 

att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta 

ett välgrundat affärsbeslut. 

10 § En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda sig av felaktiga påståenden eller 

andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annans 

näringsverksamhet. 

3. Tillvägagångssätt

Undersökningen baseras till stor del på den produktion vi gjort, och denna huvudrubrik kommer ta 

upp övergripande hur vår gestaltning har sett ut. Vi har arbetat med att skapa egna reklambilder 

till fiktiva varumärken och sedan gjort en undersökning. Vi var i kontakt med personer som Micco 

Grönholm, skapare av bloggen TheBrandMan.se, samt Les Binet, European director av DDB 

Matrix och skapare av studien “The Danger of Common Sense”, som hjälpt oss med 

undersökningen. Vi kom med dom fram till att det mest intressanta sättet att undersöka vår 

frågeställning i ett producerande perspektiv var genom att göra ett experiment för att undersöka 

konsumenters undermedvetna, i syfte att kartlägga dessas köpbeteende. För att göra detta 

genomförde vi en fejkad shoppingrunda för att undersöka konsumenters köpbeteende, baserat på 

den reklam de nyligen blivit exponerade av. För att influera konsumenterna satte vi upp ytterligare 

en del av experimentet där personer en och en fick chansen att exponeras av de bilder vi skapat 

under produktionen. Dessa bilder var en blandning av bilder baserat på rationell och emotionell 

marknadsföring, vilka vi visat för testpersonerna vid två olika tillfällen. Första tillfället avsåg att 

exponera testpersonerna för 6st emotionellt baserade reklambilder. Dessa bilder gjordes i syfte att 

väcka ett intresse för de varumärken som marknadsfördes och fokuserade mycket lite på pris och 

hur mycket man egentligen fick för pengarna. Bilderna gestaltade fiktiva varumärken, detta för att 

testpersonerna inte skulle vara påverkade av tidigare erfarenheter av märket. När denna del av 

undersökningen avslutades fick personerna lämna experimentet för att återkomma nästkommande 

dag för nästa del av testet, som avsåg att exponera testpersonerna för rationell reklam. Denna 

reklam förväntades fokusera på vad testpersonerna fick för pengarna och vilka specifikationer 

produkterna som marknadsfördes hade. 
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Reklamen förväntades sätta igång analyserande tankegångar hos testpersonerna, där de 

jämförde vilka erbjudanden som var bäst. Del 2 av undersökningen bestod av 6st rationella 

reklambilder. När denna del av experimentet avslutades fick slutligen testpersonerna genomgå 

en fejkad shoppingrunda på nätet, likt att lägga en beställning av varorna på internet. Mer om 

varför vi valde att simulera att shoppingen skedde över internet följer längre ner.

Mer detaljer om testet finns att läsa i bilaga 1.  

3.1 Reklamanalys 

För att kunna skapa våra egna reklambilder krävdes det att vi var införstådda i tänket bakom 
emotionell reklam, vilket vi blev genom att analysera redan skapt reklam från olika varumärken 
för att hitta kopplingar till den litteratur vi läst. Vi förde sedan en disskusion kring hur reklam 
balanserar mellan att vara rationell och emotionell baserat på ett e-mail vi fick från Micco 
Grönholm. 

“Ytterligheterna är lätta att identifiera men reklamen som är uteslutande emotionell samt den 

som är uteslutande rationell är relativt liten jämfört med all reklam som svävar någonstans i 

en gråzon däremellan” - (Micco Grönholm, 2013) 

Micco hävdade att mycket sällan fokuserar individuell reklam på enbart det ena eller det 

andra, dvs. rationell eller emotionell marknadsföring, utan att oftast har de inslag av bägge.  

Mer om vårt resultat kring detta i resultatdelen senare under arbetet.  

Vi har valde ut ett antal olika produkttyper vi skulle göra reklam för, och dessa blev följande: 

Tandkräm 

Toalettpapper 

Kläder 

Schampo 

Hundmat 

Ketchup 

Solglasögon.  
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Vi valde lågengagemangsprodukter att gestalta. Detta bland annat på grund av att denna 

produktkategori är en kategori människan överlag fattar snabba köpbeslut kring. Under vår 

fejkade shoppingrunda i testet utsattes testdeltagarna för olika köpbeslut, och dessa skulle fattas 

överlag snabbt, samt baserat på reklaminfluenser nära inpå köptillfället. Som vi ser det går du 

inte och spontant köper t.ex. en bil eller ett hus baserat på snabba influenser, utan det är snarare 

produkter som kroppsvård, mat etc. som faller under denna kategori. För att komma igång med 

våra egna reklam analyserade vi redan gjord reklam för att finna detaljer som kunde relatera till 

vår litteratur. Du kan läsa denna reklamanalys i bilaga 2. 

3.2 Att skapa emotionell reklam 

Att skapa emotionell reklam är en konst i vårt tycke. Att skapa en reklam som är så fängslande 

att den skapar lojalitet till ett varumärke är något som antagligen de flesta marknadsförare 

drömmer om. Att skapa reklam handlar överlag om att med någon metod skapa bra idéer, t.ex. 

genom ”brainstorming”. Vi använde oss av denna metod för att komma på idéer, kombinerat 

med att använda oss av mindmaps till varje bild.  

Men för att göra brainstormingen lättare krävdes struktur, vi behövde veta vad som behövdes 

för att komma igång med att skapa egna bilder. I boken "Bild och Budskap" av Bo Bergström 

(Bergström, 2002) kunde vi läsa oss till följande väsentliga information angående hur vi skulle 

komma igång med att spåna ideér.

Syfte Innan man påbörjar sin bild behöver man ha ett syfte med bilden, samt vad den ska ha för 

mål. I vårt fall var syftet förhållandevis simpelt, då vi inte hade någon direkt bakgrund som 

varumärke, utan började från noll. För att ta som exempel om vi hade arbetat för att 

marknadsföra varumärket Volvo, hade vi kanske haft syftet att tvätta bort den raggarstämpel 

Volvo har fått under de senaste årtionden. 

Men i vårt fall jobbade vi med att enbart skapa bilder som är så känsloframkallande att en 

betraktare väljer att köpa varan vid sin veckliga shoppingrunda redan dagen efter. 

Budskap: Efter att syftet är bestämt bör budskapet etableras. Vad är tanken att bilden ska säga? 

Budskapet kan vara att Volvo inte alls är synonymt med raggarmärke utan biltillverkaren gör 
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faktiskt moderna familjebilar. I vårt fall var budskapet enbart att sälja produkter baserade på 

emotionell marknadsföring, och dessa menade inte att förändra betraktarens bild av varumärket, 

utan snarare att skapa en ny bild det.  

Sammanhang: : Efter att syfte samt budskap är etablerat ska verken sättas in i ett sammanhang, 

vilket innebär i vilket medie reklamen ska visas. I vårt arbete visades reklamen i upptryckta 

stillbilder i ett litet rum, där testpersoner fick komma in och titta på bilderna, mycket ovetande 

om vad testet gick ut på. 

3.2 Skapandet av tandkrämsreklam  

Vi valde som tidigare nämnt att skapa en tandkrämsreklam. Vi tog också upp hur vi skulle 

använda denna i ett experiment senare i projektet, vilket vi dock aldrig gjorde på grund av 

tidsbrist. Vi väljer dock använda denna bild som exempel i tillvägagångssätt då vi anser att 

den är den mest intressant, och går inte igenom tillvägagångssätt för samtliga bilder då var 

bild har liknande tillvägagångssätt.  

Genom att analysera redan gjord reklam anser vi att tandkrämsreklam överlag går åt det 

rationella hållet. Överlag ser vi sällan tandkrämsreklam som fokuserar på att vara fyndig, rolig, 

som använder sig av extrema kontraster, extrema omöjliga händelser etc. Tandkrämsreklam 

består ofta utav att företaget som skapat tandkrämen använder sig av olika tandläkare för att 

bevisa att tandkrämen är effektiv. Meningar som “9/10 tandläkare rekommenderar denna 

tandkräm” och “kliniskt bevisad mycket effektiv av svenska tandläkarförbundet” är vanligt 

förekommande. För oss känns det inte som någon tandkrämstillverkare sticker ut från mängden 

på något märkvärdigt vis. 

Detta gjorde att vi kände oss intresserade av att skapa en emotionell tandkrämsreklam, som 

fokuserar på att vara rolig och fyndig, istället för att den påpekar hur många tandläkare som 

anser att den skyddar dina tänder dagligen. Det kan vara svårt att på ett väsentligt vis förklara hur 

vårt idéarbete sett ut, mer än att vi spånat idéer kring vad som skulle kunna vara fyndigt med en 

tandkräm om man kombinerar det med någonting annat i världen. Vi kom dock fram till att vi 

skulle göra en tandkrämstub som åker i en bana med vatten i brant lutning, likt attraktionen 

Flumride på nöjesfältet Liseberg i Göteborg. Istället för Flumride valde vi dock att döpa 
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attraktionen till “Flourride”, vilket är det ämne som stärker tänderna som mest i de flesta 

tandkrämer. För att skapa de olika elementen i bilden krävdes arbete i 2 olika programtyper, ett 

pixelbaserat bildmanipuleringsprogram för att sätta ihop bilden, samt en 3D-applikation. Vi  

valde programmen Photoshop, 3Ds Max samt Cinema 4D. Photoshop användes för att göra 

detaljer som vatten, färgkorrigering och utplacering av detaljer som gör omkringliggande miljö 

kring banan samt texturer till båten och vattenbanan. Vi använde oss av 3Ds Max för 

modellering av tandkrämstuben och UV-mapping, som vi sedan tog in i Cinema 4D för 

ljussättning och för att sen rendera ut 3D scenen till photoshop för vidare bearbetning. Vi 

kommer i fortsättande del av detta kapitel använda oss av tandkrämsbildens som exempel på 

vår arbetsgång rent praktiskt. Vi väljer att enbart ta upp detaljer kring en av de bilder vi gör, då 

arbetsgången är överlag likvärdiga i samtliga bilder.    

 3.2.1 Modellering tandkräm 

I framtagandet av tandkrämstuben, eller "båten", gjordes det forskning på hur båtar ser ut som 

åker i vattenbanor som Flumride, och när det fanns tillräckligt med referensmaterial satte vi oss 

i 3D studio max - 2013 och för att räkna ut måtten för båten. Nogrannt mätande gjordes för att 

få båten i rätt proportioner eftersom bilden skulle inkludera ett foto av riktiga människor att 

sätta in i bilden senare i projektet, och det ställde kravet att båten och människorna i bilden var 

skalenliga. Nästa steg i projektet var sedan att modellera rännan båten skulle åka i. För att göra 

detta gjordes en kontur av banan, som sedan gjorde att den följde en pathway. Detta gjorde det 

lättare att skapa olika lutningar.

Figur 2: Nurbs Figur 3: Banan uppifrån 
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Figur 4: Båten när den blev klar 

3.2.2 Texturering 

Textureringen började med att skapa en UVmap till båten som texturen sedan skulle ligga på. 

Till detta användes 3D-max egna verktyg för UV-mapping. UV-mapping går ut på att objektets 

polygoner läggs platt på en 2D-yta, exempelvis som att skala en apelsin och sen lägger skalet 

platt på bordet, vilket ger en avbild av den runda apelsinen fast platt. När UV-mappen sedan 

var klar användes Photoshop för att göra texturen som sedan skulle ligga på objektet och UV-

mappen. 

Figur 5: UVmapen av båten Figur 6: Texturen till båten 
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 3.2.3 Vatten och miljö 

Arbetet av tandkrämsbilden utfördes främst genom helt datorskapade objekt som banan, 

tandkrämstuben samt ljussättning och texturering. Som tidigare nämnt sammanfogades dock 

bilden i Photoshop, och det tillsammans med ett antal olika fotografier. Fotografierna togs 

utomhus av oss med systemkamera, och viktigt här var att bilderna passade i perspektiv till  

bilden.  

Vattnet testades från början att göras i Next Limit RealFlow, vilket är ett program för att 

simulera partikeleffekter. Vi valde att testa göra vattnet i detta program för att skapa högsta 

realism samt för bättre kontroll av perspektivet på vattnet. Genom att jobba i 3D-miljö med 

datorskapta objekt är det lättare anpassa de olika objekten i scenen efter varandra. 

Detta var dock en allt för osäker metod och framförallt allt för tidskrävande då 

partikelsimulering är mycket resurskrävande för en dator. Detta resulterade i att vattnet gjordes i 

Photoshop istället, framförallt med hjälp av speciella penslar.  

Figur 7: Penslar 

Bilden ovan visar två olika penslar som är skapta för att simulera vatten. Penslarna var dock i 

2D, vilket gjorde att om de penslades direkt på vår bild såg det inte naturligt ut. För att komma 

undan detta använde vi ett antal olika filtereffekter, samt olika verktyg i Photoshop för att ändra 

riktning och perspektiv på vattnet för att bättre matcha vår scen.  
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Figur 8: Vatten efter användning av olika verktyg 

Bilden visar hur vattnet såg ut efter att ha använt verktygen Distort, screw, emboss samt 

motionblur. Vattnet bakom själva tandkrämstuben skapades med hjälp av penslarna i bilden 

ovan, medans övriga vatten är utklippt från en bild på riktiga flumride.  

Figur 9: Bild på riktiga flumride 

Genom att göra en markering av just det område som ska klippas ut, för att sedan försiktigt jobba 

med erasetool i Photoshop, klipptes vattenstänket ut på ett enkelt vis. Vattenstänket 

interpolerades sedan upp till större storlek för att inte upplevas pixlig i den färdiga bilden.  
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 3.3 Testtillfället  

För att testa människors reaktioner på bilderna vi skapat valde vi att utföra ett experiment som 

varade två dagar. Vi har tidigare referat till en bilaga med utförlig information om hur testet gick 

till, och i denna del tar vi nu vid denna bilaga genom att utförligt berätta hur testet gick till i 

praktiken. I projektrum 4 3-242 på Blekinge Tekniska Högskola i Karlshamn den 7-8 Maj satte 

vi upp bilder efter beskrivning i bilaga 1 för att testpersoner skulle kunna komma in och delta i 

testet. Vi tar här upp några gemensamma nämnare för samtliga 28 deltagare i testet: 

Samtliga deltagare hade en ålder på 20-30 år

Samtliga deltagare var studenter vid Blekinge Tekniska Högskola I Karlshamn. 

Samtliga deltagare var oförberedda inför testet

Deltagarna fick komma in i rummet en och en under de två dagarna, varav den första dagen 

endast gick ut på att titta på emotionellt baserade reklambilder. Andra dagen gick samma 

deltagare in i rummet för att denna gång titta på rationellt baserade reklambilder. När 

testdeltagaren i fråga kollat färdigt, vände sig deltagaren om för att sätta sig vid en bärbar dator 

vi satt upp i rummet. På skärmen framför sig fick deltagaren en beskrivning av vad denne 

skulle göra samt ett program för att genomföra sina köp. Deltagaren fick dessutom en 

personlig pinkod som denne fick skriva in i programmet för att logga in. Denna pinkod gav oss 

möjlighet att spara ner testdeltagarens svar i ett XML-dokument, ett dokument som sedan fick 

pinkoden som skrevs in som namn. I sin tur hade vi skrivit ner namnet på samtliga deltagare 

och givit dessa sina respektive pinkoder för att ha koll på vem de olika XML-dokumenten 

tillhörde. När testdeltagaren sedan hade genomfört alla sina köp stängde deltagaren ner 

programmet och fick lämna rummet.  

3.3.1 Återkoppling Testtillfälle  

För att få en bild av varför testresultatet blev som det blev, valde vi att skicka ut tre olika 
formulär till de 28 testdeltagarna som medverkade under testet. För att få bästa precision i 
svaren skickade vi ut formulären nära inpå testtillfället, detta för att deltagarna inte skulle 
glömma hur de kände och tänkte under testet. Genom att analysera testresultatet för att ta reda på 
hur de olika personerna svarade, delade vi sedan in testpersonerna i olika grupper: 
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Grupp 1 - Neutrala svar 

Grupp 2 - Emotionella svar 

Grupp 3 - Rationella svar 

De olika grupperna baserades på vilka varor testpersonerna köpte. Grupp 1, som var neutral, 

innebor att personen köpte lika många produkter som marknadsfördes genom emotionell reklam, 

som produkter som marknadsfördes genom rationell reklam. Grupp 2 avsedde testpersoner som 

köpte majoriteten produkter som marknadsfördes emotionellt, och i sin tur grupp 3 avsedde 

majoriteten rationellt marknadsförda produkter. Genom att kategorisera in personerna i olika 

grupper kunde vi sedan skicka ut formulär skräddarsydda efter deras köpval.  

4. Analys och resultat

Vi kommer i denna del av uppsatsen att ta upp resultatet av vår produktion, samt redogöra för 

vilka teorier och slutsatser vi kommit fram till. I vår produktion har vi arbetat med att gestalta 

emotionell marknadsföring genom ett experiment med 28 deltagare, där deltagarna utsatts för 

snabb exponering av reklambilder som vi skapat på egen hand. Genom att göra detta hoppades vi 

kunna få svar på hur emotionell och rationella marknadsföring avspeglar sig på en viss 

målgrupp. 

4.1. Hypoteser  

Undersökningen vi valde att göra fokuserade på att undersöka testpersonernas köpbeteende, med 

avsikt att kartlägga ett mönster mellan de influenser de har tagit från reklam de sett dagar innan 

köptillfälle. För att detta skulle göras med ett trovärdigt och ett precist resultat krävdes dock att 

vi analyserade och undersökte exakt vilken information vi kunde ge ut till testpersonerna, 

eftersom tanken vi hade var att en stor del av deras val görs baserat på deras undermedvetna. Vi 

väljer att citera Les Binet från ett av de mail han skickat oss: 

 “People don’t always understand their own minds very well. You need to think carefully about 

what you ask them” - Les Binet
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Därmed valde vi att ta upp ett antal hypoteser för att kartlägga olika risker med undersökningen, 

och vad vi kunde behöva undvika för att få ett trovärdigt resultat: 

1. De emotionella bilderna kommer att sälja bäst, eftersom de trycker på att skapa en härlig

känsla hos betraktaren, vilket gör att de väljer dessa varumärken pga att de gillar dem.

2. Kunderna väljer de emotionella alternativen pga att dess reklambilder känns mer exklusiva

och mer påkostade rent visuellt. Rationella inslag i bilden hade inte påverkat försäljningen.

3. Kunderna väljer de emotionella alternativen pga en kombination av en mer exklusiv annons

och ett högre pris, vilket gör att det känns som en bättre produkt.

4. Kunderna väljer de billiga produkterna pga dess pris och att specifikationerna låter bra, och

är inte tillräckligt influerade av de emotionella bilderna för att motivera dess högre pris. 

5. Kunderna väljer de rationella produkterna pga att de inte kommer ihåg de emotionella

reklamerna från dagen innan. De emotionella bilderna hade inte den impakten på kundens 

undermedvetande att den kunde basera ett köp på att den produkten känns bättre. 

6. Kunderna är överlag ofokuserade och tar inte till sig av bilderna. De förknippar inte

varumärkena med känslan de uppnår, och kan inte basera ett köp på dem. 

Någonting vi också tog hänsyn till val av målgrupp. Just den målgrupp vi avsåg att testa på var 

studenter på ett högskolecampus i Karlshamn, Blekinge Tekniska Högskola, som är ett 

mediainriktat campus med studenter av kreativt slag. Detta gör att vi valde ett antal hypoteser 

som matchar den typ av människor som medverkade i testet.  

7. Valet av testdeltagare gör resultatet missvisande, då dessa går på en teknisk högskola. Dessa

personer riskerar att tänka i ett tekniskt perspektiv när de tittar på bilderna. 
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8. Det faktum att testdeltagarna är studenter som normalt lever på bidrag från CSN, gör att

dessa är mer försiktiga med att spendera pengar. Detta gör att deltagarna väljer billigare 

alternativ, trots att de egentligen vill ha en dyrare vara. 

9. Testet hade kunnat ge ett helt annat resultat om deltagarna baserades på en annan målgrupp,

t.ex. medelålders kvinnor och män med stadig ekonomi och jobb.

4.2. Resultat av experiment 

Baserat på 28 testmedlemmar har vi tagit fram en sammanställning på deras köpbeteende under 

testet. Genom att också skicka ut formulär till deltagarna i efterhand för att få en återkoppling på 

testet, har vi samlat in testpersonernas personliga testerfarenheter. Vad vi kan utläsa av resultatet 

på experimentet är att överlag valde testdeltagarna de produkter som marknadsförts med hjälp av 

rationell marknadsföring, närmare bestämt i 4 / 6 fall. Nedan visas ett diagram som visar exakt 

statistik hur resultatet ser ut. 

Figur 10: Stapel på antal varor som blev valda 

Statistiken visar att 66 % av köpen som genomfördes baserades på rationell marknadsföring, 

och att endast varumärkena Softy (Toalettpapper) samt Pilot (solglasögon) vann mot sina 

respektive rationella konkurrenter. Genom att analysera resultatet under tiden testet pågick 

kunde vi utläsa redan vid  
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Figur 11: Datablad. Lodrät: Testdeltagarna, vägrätt: Antal varor som valdes. 

testdeltagare nummer 20 att den rationella reklamen hade ett övertag. För att skapa perspektiv på 

det hela valde vi att då hänga upp även de emotionellt baserade reklambilder, för att se om vi 

kunde utläsa någon skillnad av köpval.  

Om vi exempelvis jämför 4Dog och Buster, kan vi se att ⅜ deltagare valde märket 4Dog över 

märket Buster, vilket motsvarar 37.5 %. Detta är i linje med köpvalen som gjordes innan 

samtliga reklambilder hängdes, där Buster fortfarande hade ett starkt övertag över sin konkurrent 

4Dog. Vi kan se en viss skillnad i kampen mellan de bägge ketchupreklamerna, där Krögarn´s 

ketchup förlorade testet överlag, men lyckades hålla jämna steg med Maries ketchup under tiden 

samtliga reklambilder var upphängda. Bägge produkterna hamnade i detta fall på 50 %, medans 

Maries vann överlag med 55.5 % sålda ketchupflaskor mot Krögarn´s 44.4 %. Skillnaden är dock 

för liten med för få testdeltagare för att det ska gå att dra några direkta slutsatser om huruvida 

fallet att samtliga bilder var upphängda påverkade eller inte.  
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5. Diskussion och slutsats

I detta avsnitt kommer vi att presentera och diskutera vår slutsats kring det resultat vi fått, 

samt diskutera varför resultatet blev som det blev. Vi analyserar även svaren på våra 

hypoteser. 

5.1 Slutsats 

Slutsatsen vi kan dra av resultatet är att i vår undersökning sålde de produkter som 

marknadsfördes rationellt mest, och dessutom med överlag stor marginal. Vi kan endast utläsa en 

jämn kamp mellan reklamerna för ketchup, där Maries ketchup(rationell) vann med endast 3 fler 

sålda varor. I övriga fall vann vinnaren med ca 10 fler sålda varor, vilket indikerar att någonting 

har spelat en stor roll i valet av produkt. Vi kan därmed inte se någon direkt koppling i vårt test 

att emotionell reklam skulle sälja fler varor än rationell reklam till vår målgrupp, och inte heller 

att de emotionella reklambilderna gjorde sig överhängande påminda vid köptillfället dagen efter. 

Vi kan se på vår återkoppling till testet att överlag beskriver en del testdeltagare att de försökte 

memorera en del av bilderna under första dagen eftersom de inte riktigt visste vad som sedan 

skulle hända under andra delen av testet. Genom detta kan vi utläsa att en stor del av deltagarna 

har tittat på bilderna under testet med hög kognitiv aktivitet, detta för att komma ihåg så 

mycket som möjligt av bilderna. Dessutom tittade testdeltagarna analytiskt på bilderna, detta 

tror vi kan göra med att de går på en högskola med inriktning kreativt tänkande. Vi kan dock 

med säkerhet säga att det är väldigt individuellt i vilken mån personerna under testet låtit sig 

influeras av reklamerna, kanske på grund av alla inte hållit samma analytiska öga på bilderna.  

“Hunden som grävde, den var sjukt awesome, in my opinion. 4-dog!” - Testperson

“Eftersom jag visste att det var ett Fokustest så granskade jag bilderna noga innan jag gick 

vidare” - Testperson

Vi drar slutsatsen att testet hade svårt att framkalla lojalitet till de gestaltade varumärkena, 

mycket på grund av att testpersonernas analytiska tankegångar tog överhand. 
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5.2 Svar på våra hypoteser 

Innan testet började satte vi upp ett antal hypoteser vi trodde skulle vara intressanta och relevanta 

att få svar på. Vi kommer här diskutera de olika hypoteserna efter testet.  

Vi skrev i vår första hypotes att de varor som marknadsförs genom känslor kommer sälja bättre 

än de som marknadsförs rationellt, på grund av att kunden/betraktaren tycker bilden är rolig. 

Genom att t. ex skratta åt bilden, förknippar sedan kunden varumärket med en härlig känsla. 

Överlag ser vi på resultatet att detta inte är fallet genomgående, utan endast i vissa individuella 

fall. Vad som är intressant är om vi sätter detta resultat i perspektiv till hypotes nr6, som avser 

följande: 

6. Kunderna är överlag ofokuserade och tar inte till sig av bilderna. De förknippar inte

varumärkena med känslan de uppnår, och kan inte basera ett köp på dem. 

Detta skulle kunna vara en förklaring, men tittar vi på svaren vi fått i vår återkoppling till testet, 

ser vi att de flesta deltagarna påstår sig har varit fokuserade till mycket fokuserande på 

bilderna, och vissa närmast analytiska. Tanken med testet var att testpersonerna skulle titta på 

bilderna, men vi nämnde aldrig på vilket sett de skulle betraktas, eller under hur lång tid.

Det var alltså upp till var och en hur analytiskt betraktandet skulle vara, detta för att efterlikna 

hur det hade sett ut som personen sett reklamen ute på stan, vi tror inte att personerna går 

förberedda på hur de ska titta på bilderna som hänger uppsatta. Som vi ser det är det dock 

skillnad på att vara fokuserad och att vara analytisk. Det är ingen som har svarat att de tittat på 

bilderna lite snabbt bara för att få det överstökat, samtliga hävdar att de faktiskt tittade ordentligt 

på bilderna. 

Det är däremot ett antal som hävdar att de försökte memorera bilderna, eftersom de inte visste 

vad som skulle hända under andra delen av testet. Vad som är intressant är om vi tar in en annan 

hypotes i diskussionen, nämligen hypotes nr 5. 

“Kunderna väljer de rationella produkterna pga. att de inte kommer ihåg de emotionella 

reklambilderna från dagen innan. De emotionella bilderna hade inte den influens på kundens 

undermedvetande att den kunde basera ett köp på att den produkten känns bättre.” 
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Detta betyder att emotionell reklam kan bli analyserad, och att om testpersonen kommer i 

rationella tankegångar försvinner känslan om produkten i den emotionella reklamen. Vi 

misstänker att testpersonerna fastnde för mycket på att komma ihåg detaljer, och att det 

känslomässiga budskapet försvann vid analytiskt tänkande. Men detta förklarar inte att 

personerna inte kom ihåg varumärkena från första deltestet, om personerna nu faktiskt jobbade 

hårt med att komma ihåg bilderna, varför har detaljer försvunnit mellan testtillfällena? Vi tror 

det har att göra med Emplicit och Implicit memory som vi tog upp i vår tidigare forskning. 

Vad vi fick höra under testet var att en del personer yttrade sig som förvånade när dom 

plötsligt insåg att varumärkena som fanns att välja bland under köptillfället, var också de 

varumärken som fanns på reklambilderna under första dagen. 

Men om testpersonerna nu helt plötsligt blev påminda om varumärkena från deltest ett, varför 

valde inte majoriteten av deltagarna dessa varor? I hypotes nr 8 skriver vi följande. 

”Det faktum att testdeltagarna är studenter som normalt lever på bidrag från CSN, gör att dessa 

är mer försiktiga med att spendera pengar. Detta gör att deltagarna väljer billigare alternativ, 

trots att de egentligen vill ha en dyrare vara.”  

Vi tror att val av målgrupp kan ha spelat en roll i deras köpval. Vår målgrupp i detta test var 

studenter på en högskola i Karlshamn, med en ålder mellan 20 och 30 år. Denna målgrupp lever 

på förhållandevis låg inkomst, vilket vi tror kan avspegla sig i testet. Faktum är att 5/6 

produkter som såldes höll ett lägre pris än sin konkurrent, endast toalettpappret 

Softy(emotionell) höll ett högre pris än sin konkurrent och samtidigt sålde fler varor.   

Hade vi däremot gjort en undersökning under en längre tid och i ett scenario där testpersonerna 

inte vet om att de är med i en undersökning, misstänker vi att vi hade kunnat få ett helt annat 

resultat, eftersom ett sådant experiment skulle kunna undvika analytiska tankegångar i högre 

utrsträckning. 
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5.3 Emotionell reklam vid hög fokus 

I vår undersökning hade vi bland annat som mål att undersöka emotionell marknadsförings 

långsiktiga effekter. Vi har tidigare tagit upp hur emotionell marknadsföring är ett mer 

långsiktigt sätt att marknadsföra varumärken och deras produkter. I teorin bör därmed de 

emotionella reklambilder som vi satte upp fastna i betraktarnas undermedvetna, förutsatt att de 

faktiskt tyckte att reklamen var rolig. I vårt fall ser det inte ut som att den har det, åtminstone 

inte generellt även om vi kan utläsa vissa undantag. Vi ser explicit och implicit memory som en 

orsak till detta. Vid vår undersökning såg vi överlag hög fokus på de bilder testpersonerna 

kollade på, vilket indikerar på hög kognitiv aktivitet. Om testpersonerna i sin tur även försökte 

memorera detaljer i bilderna, betyder detta att de i stor mån använt sig av sitt explicit memory, 

även kallat arbetsminne. Människans arbetsminne är som vi tidigare tagit upp i kapitlet 

“Kognitiv relevans” mycket begränsat och klarar endast hålla ett fåtal olika minnen innan dessa 

störs ut av andra minnen som skapas under dagen. För att personerna ska kunna hålla dessa 

minnen behöver de kodas in i Implicit memory, som i sin tur består av procedual memory och 

declarative memory. Vad vi blir mest nyfikna på är det sistnämnda, declarative memory, och 

dess utskott episodic memory. I vårt fall skapar testdeltagarna sina minnen av våra bilder genom 

episodic memory, då detta minne bygger på en specifik händelse. Vi tror att i och med att 

episodic memory är ett minne skapat från grunden, saknar detta Pathways för att stärka minnets 

engram, och episodic memory är också känt att ha svårt för att skapa nya Pathways då 

mottagaren ofta inte har något annat relatera minnet till.  

Vi tror att enda chansen att minnet av specifika bilder i testet skulle kodas in i testpersonernas 

implicit memory, är om personerna faktiskt hade något att relatera bilderna till. Men överlag är 

det ingenting vi kan räkna med, utan är antagligen mer ett undantag än en regel.

5.3 Emotionell reklam vid låg fokus  

Vi skrev om aktiv och passiv uppmärksamhet tidigare i uppsatsen, och vi tror att detta har en 

koppling till resultatet i vårt test. Eftersom episodic memory har svårt att stanna kvar i minnet, 

tror vi att semantic memory kan hjälpa för att skapa ett engram över en reklam och ett 

varumärke. Genom att komma ihåg specifika delar av en reklam, t. ex personen vi citerade längre 

tillbaka i uppsatsen som valde att köpa 4Dog-hundmat, som hade fastnat vid dess text “For 
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strong dogs”, en text kombinerad med en hund som gräver i asfalt. Vi misstänker att personen i 

fråga enbart kom ihåg texten, men i och med den kunde personen dra nya Pathways för han 

kände att hundmat kombinerat med en stark hund, är lika med en bra produkt. Detta gör att 

personen har skapat en förväntning av produkten, vilket lagras i semantic memory, ett minne 

som också är lättare att koda än ett episodic memory. Detta gör att när personen gjorde sitt köp 

mindes den tillbaka till denna reklam och baserade sitt köp på den, även om personen kanske inte 

från början egentigen kom ihåg att det stod 4Dog på reklambilden. 

5.4 Förslag på vidare Undersökning 

Som förslag på vidare forskning har vi kommit fram till en längre undersökning som hade varit 
intressanta att utföra eller fortsätta med för att få fördjupad förståelse inom det behandlade 
området av emotionell marknadsföring. 

En fortsatt studie skulle kunna vara en långtidsstudie med emotionella reklambilder, för att se om 

de har större inverkan än vår mer kortsiktiga undersökning. Ett exempel på denna undersökning 

är att man sätter upp bilder längs en vägg som man vet att många människor kommer att passera, 

på detta sätt har man större koll att människor som passerar kommer att se dessa bilder. Genom 

att sedan kalla in ett antal personer för ett köptest likt det vi gjorde i denna undersökning, skulle 

man kunna utläsa huruvida dessa reklambilder har påverkat betraktarna undermedvetet, och detta 

på lång sikt. Dessa bilder som sitter längs t.ex en vägg, en korridor eller på en arbetsplats skulle 

också kunna bytas ut då och då mellan olika emotionella reklambilder under ett par veckors tid 

bara för att kunna se vad som tilltalar vissa personer, och de som utför testet sitter och övervakar 

bilderna ibland för att se hur vissa personerna reagerar till bilderna. Vart man gör testet borde 

vara på en ganska strikt plats bara för att man ska kunna gå eller ta kontakt med dem som har 

gått förbi bilderna för att sedan kunna göra en uppföljning med kanske ett test. 
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Ordlista 

Active attention – Hög kognitiv aktivitet, hjärnan är mycket fokusera på ett ämne 

Brainstom – Snabba idér som skapas spontant vid diskussion i grupp

Declarative memory – Lärdomar vi kan plocka fram på beställning när vi behöver dessa 

EI - Emotionell Intelligens – Människans förmåga att uppfatta känslor.  

Episodic memory – Minne skapat genom en specifik händelse 

Engram – Centralpunkten för att visst minne 

Explicit memory – Människans korttids minne, baseras på hög kognitiv aktivitet 

Implicit memory – Människans långtidsminne, baseras på intryck vid passiv lärning 

Interpolera – Addera pixlar I en pixelbaserad bild 

Kognitiv Psykologi – Studien bakom mekanismer som ligger bakom människans tankeprocesser. 

Mindmap – Karta över viktig information om ämnet 

Nurbs – En typ av 3D objekt  

Photoshop – Pixelbaserat bildbehandlinsprogram 

Pathway – Minnerstrådar I människans hjärna 

Passive attention – Låg kognitiv aktivitet, hjärnan har låg fokus på ett ämne

Procedual memory – Minne för att utföra uppgifter vi gör utan att aktivt tänka på att vi utför dom.  

Semantic memory – Minne skapat genom intryck genom  passiv inlärning

UVmap – Kartläggning av hur en textur ska läggas på ett 3D-objekt 

3D studio Max – 3D-applikation  
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Bilaga 1 

Testutförande 6 Maj 2013 

Titel: Kortfattade köpebeslut baserade på reklamtyper 

Utförande: 

Detta dokument innefattar detaljerat utförande av det test som ägde rum på Blekinge Tekniska 

Högskola den 6 - 10 Maj i Karlshamn Blekinge. Syftet med testet var att undersöka om vi 

kunde utläsa ett mönster i människors köpbeteende baserat på olika typer av reklam 

testpersonerna blivit influerade av en viss tid innan köptillfället. Testet delades in i två olika 

testillfällen, som ser ut som följer: 

Test 1: Testpersonerna fick gå in, en och en, i ett relativt trångt rum, där det hängde 6 st olika 

reklambilder som var utformade efter att kategoriseras som emotionell reklam. Testpersonerna 

fick spendera den tiden de ville, men minst 1 minut, för att titta på reklambilderna. Personen 

fick sedan gå ut och var för dagen klar med testet. Detta test upprepades med ca 20-30 

personer.  

Test 2: Test nummer 2 påminde mycket om test nummer 1! Samma personer (var tvunget 

att vara samma personer som dag 1, nya personer var inte tillåtet) kom att gå in i samma 

rum, denna gången med nya reklambilder. De emotionella bilderna var borta och var istället 

ersatta av rationella bilder som gjorde reklam för konkurerande varumärken, som 

fokuserade på produkters specifikationer och pris.  

Den huvudsakliga frågeställningen vi har till testet lydde som följande: 

Kan vi utläsa ett mönster i vilka köpval konsumenter gör baserat på snabb reklamexponering? 

Denna frågeställning var övergripande för testet! Testet erhöll dock även ett antal hypoteser: 

1. De emotionella bilderna kommer att sälja bäst, eftersom de trycker på att skapa en härlig

känsla hos betraktaren, vilket gör att de väljer dessa varumärken pga att de gillar dem.
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2. Kunderna väljer de emotionella alternativen pga att dess reklambilder känns mer exklusiva

och mer påkostade rent visuellt. Rationella inslag i bilden hade inte påverkat försäljningen.

3. Kunderna väljer de emotionella alternativen pga en kombination av en mer exklusiv annons

och ett högre pris, vilket gör att det känns som en bättre produkt.

4. Kunderna väljer de billiga produkterna pga dess pris och att specifikationerna låter bra, och

är inte tillräckligt influerade av de emotionella bilderna för att motivera dess högre pris.

5. Kunderna väljer de rationella produkterna pga att de inte kommer ihåg de emotionella

reklamerna från dagen innan. De emotionella bilderna hade inte den impakten på kundens 

undermedvetande att den kunde basera ett köp på att den produkten känns bättre. 
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6. Kunderna är överlag ofkuserade och tar inte till sig av bilderna. De förknippar inte

varumärkerna med känslan de uppnår, och kan inte basera ett köp på dem.

Någonting vi var tvugna att ta hänsyn till var val av målgrupp. Just den målgrupp vi avsåg att

testa på var studenter på en högskola i Karlshamn, Blekinge Tekniska Högskola, som var en

Mediainriktad skola med studenter av kreativt slag. Detta gör att vi har valt ett antal hypoteser 

som matchar den typ av människor som medverkar i testet.

7. Valet av testdeltagare gör resultatet missvisande, då dessa går på en teknisk högskola. Dessa

personer riskerar att tänka i ett tekniskt perspektiv när de tittar på bilderna.

8. Det faktum att testdeltagarna är studenter som normalt lever på bidrag från CSN, gör att

dessa är mer försiktiga med att spendera pengar. Detta gör att deltagarna väljer billigare 

alternativ, trots att de egentligen vill ha en dyrare vara. 

9. Testet hade kunnat ge ett helt annat resultat om deltagarna baserades på en annan målgrupp,

t.ex. medelålders kvinnor och män med stadig ekonomi och jobb.
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Bilaga 2 

Pedigree 

Reklamen ser ut att använda sig av ett extremt exempel på vad som händer när man använder 

produkten. Tanken med reklamen är att symbolisera att hunden i fråga blir stark av att äta 

maten, så pass stark att hunden klarar av att gräva ner sitt ben under asfalt. Synonymt för de 

flesta reklamerna för Pedigree är att de anspelar på extrema händelser som skulle aldrig  

egentligen kunna hända, men för att skapa intresse och ett eventuellt skratt hos betraktaren. Bo 

Bergström med sin bok “Bild & Budskap” stödjer detta med sitt påstående: 

“Bildmetaforer är svåra att hantera, men mycket effektiva om de används rätt” 
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Whiskas 

Denna reklam är i likhet med Pedigree (för övrigt samma skapare) menad att skapa en 

överdriven syn av katten i bild. Denna reklam tycker jag dock man kan fråga sig huruvida det 

verkligen är maten som gör katten till en vildsint jägare, eller om katten redan från början är det. 

Jag frågar även mig själv, spelar detta någon roll? Jag undrar också, kommer tittare trots detta 

associera maten med att katten blir en mer “tigerliknande" varelse? Personligen anser jag att 

tanken i detta fall antagligen är att katten ska ses som en tiger, och en tiger kräver bastant med 

mat för att hålla igång.  
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Sony Ericksson 

Reklamen ser ut att trycka på någon form av motsatts och känslan av att vara fyndig. Texten 

“Mini but Mighty” verkar vilja att man associerar den lilla telefonen med att den klarar mycket 

mer än den ser ut att kunna göra. Detta förstärks genom att det sprudlar ut ikoner ur telefonen, 

vilket blir en form av rationell beskrivning av dess funktioner, men i en artistiskt visuell stil.  
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HTC 

Reklamen verkar ha betraktaren i starkaste fokus. Fokus läggs på att produkten ska förstå just 

Dig, och tanken verkar vara att man inte lägger energi på att få produkten lättanvänd för 

konsumenten, utan att det är telefonen som vet exakt vad du vill ha. Man verkar vilja få med 

betraktaren mer i produkten som en livsstil än att peka på vilka funktioner telefonen har, vilket 

utmärks genom avsaknaden av specifikationer.  Överlag är dessutom bilden stilren, dvs den är 

avskalad från allt som skulle kunna vara irrelevant, och använder sig av ett mycket begränsat 

antal färger.  

Reklamen ser ut att gå mot att skapa en “fri” känsla. Reklamen innehåller för det första 

produkten, som är en telefon, som är inlindad i blommor längst ned, och den ser ut att ha en 

himmel bakom sig med svävande ballonger. Tanken ser ut att vara att telefonen ska ge en fri 

upplevelse, där användaren inte känner sig låst, utan att man ser möjligheter när man använder 

produkten. 
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