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Sammandrag 

Inom ramen för kandidatexamen i Digital Ljudproduktion har jag befunnit mig på praktik på 

ett produktionsbolag vid namn Donadoni AB. Under vårterminen 2011 har jag i samband med 

praktiken gjort ett arbete som syftar till att ta reda på vilka faktorer man bör man ta hänsyn till 

i en radioreklamproduktion samt vad som kännetecknar en effektiv radioreklam. I arbetet tar 

jag upp utsagor från t.ex. Per Robert Öhlin,  som bl.a. säger "Att exponera sig är inte samma 

sak som att beröra någon" (Öhlin, 2009;16) Med hjälp av denna litteratur har jag analyserat, 

utifrån mitt syfte, de produktioner jag har deltagit i. Resultatet har mynnat ut i en rad faktorer 

som bör tas hänsyn till i en radioreklamsproduktion, såsom relationskapande mellan annonsör 

och mottagare, vikten av emotion i radioreklamspottar för att skapa denna relation, samt 

vikten av att ta sig an ett projekt på ett idérikt sätt när man ska producera radioreklam. 

 

Nyckelord: radioreklam, ljudproduktion, ljud, reklam, radio. 

 

Abstract 

Within the framework of the bachelor's degree in Digital Audio Production, I have been on 

work experience in a production company called Donadoni AB. During the spring of 2011, I 

have associated with practice done a work that aims to find out what factors should be taken 

into account in a radio commercial production and what makes a good radio commercial. In 

the paper i lift some statements from such Öhlin, wich include says "exposing themselves are 

not the same as affecting someone" (my translation) (Öhlin, 2009;16). With the help of this 

literature, I have analyzed the producions I have participated in. It has resulted in a number of 

factors that should be taken into consideration when you producing a commercial for radio, 

such as creating relationships between advertisers and recipients, the importance of emotion, 

and the need to take on a project in a creative way when to produce radio commercials. 

 

Keywords: commercial, production, sound, radio. 
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1. Inledning 
Här nedan lyfter jag bakgrunden till varför jag skrivit detta arbete. 

1.1 Bakgrund 
Inom ramen för kandidatexamen i Digital Ljudproduktion. Fick jag förmånen att ha praktik på 

ett ljudproduktionsbolag som heter Donadoni AB, förkortas härmed till enbart Donadoni. 

Företaget ligger i Malmö och Stockholm och inriktar sig mycket på reklam, även om de också 

gör andra produktioner. Jag har varit där från 2010-10-18 till 2011-05-29 i Malmö och jag har 

sett mycket och tagit del av många olika och lika situationer som uppstår när man driver ett 

litet växande företag i media/reklambranschen. Donadoni är ett relativt nystartat företag, men 

personerna som äger det har sysslat med reklam och ljud i ca 20 år, det finns stor erfarenhet 

och kompetens inom företaget. 

 

Under min tid på Donadoni har jag upptäckt att det finns vissa faktorer som styr när man ska 

producera reklam till radio. Det är dessa faktorer som jag har valt att fokusera mitt 

kandidatarbete på. Mitt arbete består av två delar och båda berör den praktikplats jag har 

befunnit mig på. Till större del har jag varit delaktig i arbetet kring reklamproduktion, allt från 

idé till fullbordad produkt. 

 

I början av min praktik skrev jag en projektplan (se bilaga 1) som skulle ligga till grund för 

min tid där samt verka som ett stöd till mitt kommande kandidatarbete. Projektplanen pekar 

bland annat på vad jag ville ta reda på under min tid på Donadoni men också att jag ville 

tillgodogöra mig insikt och färdigheter inom reklambranschen. Det som beskrivs i 

projektplanen har med tiden förändrats. Donadoni är, som sagt, ett bolag som riktar sig mest 

till reklamproduktion och då främst radioreklam. Utöver min medverkan i produktionen av 

reklamspottar fick jag förmånen att producera ljud och musik till ett Ipad-spel, vilket var 

givande och intressant. Alltså fick jag vara med i två olika former av ljudproduktion; 

radioreklam samt ljud och musik till ett spel. Dessa processer kommer att beskrivas mer 

detaljerat. I mitt kommande arbete kommer jag att använda mig av begrepp som bör förklaras 

så att du som läsare lättare förstår vad jag syftar på; 

 

VO/Voice Over - En röst som inte är del av den berättande delen i t.ex. en radioreklam. 

Spot -  Ett reklaminslag, i det här fallet i radio. När jag skriver om spottar och deras 

 längd så är det alltid 30sek om inte annat anges. 

Mixning -  Inom ljudproduktion, en term för effektläggning och balansering av ljud. 
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Editering -  Inom ljudproduktion, en term för klippning, placering och viss modulering av 

 ljud. 

Pro Tools –  Förkortning av Pro Tools LE 8 Ett standardiserat postproduktionsprogram för 

 ljud och musik. 

Testimonials - En form av vittnesmål där en person, som har erfarenhet av att använda just 

 den produkten som reklamen handlar om, berättar om sina egna erfarenheter. 

Casting -  Arbetet med att välja ut de skådespelare som passar bäst för rollen. 

Radio -  Jag hänvisar alltid till radiostationer som livnär sig på reklamintäkter. Spotify 

 ingår i denna kategori. 

On location- Utryck för att man ska spela in en scen på en befintlig plats som linkar den plats 

 man befinner sig på i scenen.
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1.2 Syfte 

Syftet med kommande är att ta reda på vad en effektiv reklam är samt skaffa mig ökad 

förståelse för vilka faktorer som man bör ta hänsyn till för att en radioreklam ska bli optimal 

samt hur detta ska ske på bästa sätt. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i en radioreklamproduktion? 

• Vad kännetecknar en effektiv radioreklam utifrån den litteratur och de erfarenheter jag 

har tagit del av?  

1.4 Metod 

För att få svar på mina frågeställningar och mitt syfte har jag valt att först genomföra en 

intervju med en av de fyra personer som arbetar på Donadoni, detta för att få en förståelse för 

hur en som arbetar i branschen pratar om radioreklam. Intervjun gjordes över mail där 

informanten fick tillskickat sig ett antal frågor som denne fick svara på (se bilaga 2). 

Utöver intervjun ville jag finna lämplig litteratur som kunde hjälpa mig att få svar på mina 

frågor. Litteraturen kommer att redogöras för i teoridelen. 
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2. Teori 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom en del ställningstaganden och förhållningsätt till 

reklam som flera källor (Öhlin, 2009; Geller, 2011; Rooth, bilaga 2) verkar vara överens om.  

 

2.1 Två typer av reklam 

Man kan dela in reklam i två kategorier. Den första är när ett företag investerar stora summor 

pengar i reklam under en lång period, alltså en form av att tjata sig till en plats i mottagarens 

medvetenhet. Detta kan te sig genom återkommande, liknande reklam från en och samma 

bolag i syfte att ”tjata” sig till att bli ihågkommen av kunder/tittare/lyssnare (se t.ex. Ica-

reklamerna på tv4). Det andra sättet, som också är det mer vanliga hos företag som inte 

omsätter lika mycket pengar, är att få till en mer träffande reklam som mottagaren intresserar 

sig för och, med glädje, minns. Det här tillvägagångssättet är också effektivt eftersom att man 

alltid tar avstamp från mottagaren själv (Öhlin, 2009). I detta arbete utgår jag alltid ifrån det 

sistnämnda sättet att förhålla sig till reklam eftersom att det är den sortens reklam jag har 

arbetat med.  

 

Ett av världens största undersökningsföretag, Millward Brown, kommer varje år fram till 

samma slutsats, nämligen att reklamernas effektivitet skiljer sig med en intervall på 4000% 

och ca 85-90% av all reklam uppnår inte önskat resultat. Varje dag träffas vi av det stora 

informationsbruset i, butiker, radio, tv, internet, mobilen, på gatan, mm. Detta brus i sig 

hindrar ofta reklam till att komma fram till mottagaren då den helt enkelt försvinner i 

mängden. Bruset har uppkommit eftersom att den stora massan har en tendens att luta sig på 

det säkra och beprövade. Vi har också en förmåga att bearbeta information instinktivt och 

varje annonseringsintryck vi bemöts av har ungefär en halv sekund på sig att få oss 

intresserade(Öhlin)2009. Det här är också en anledning till att inte tjata sig till en plats i 

mottagarens medvetande. Eftersom informationsbruset är så stort, innebär det också en 

mycket stor ekonomisk insats för att i förhand vara säker på att man kommer att synas. 
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2.3 Emotion, inte Information 

 

Tomas Rooth, på Donadoni, har vid flertalet tillfällen sagt att man måste fokusera på emotion, 

inte information, när man jobbar med reklam. Detta gör man för att få mottagaren att lyssna, 

om inte mottagaren blir belönad på något sätt som kommer den med stor sannolikhet inte 

heller att lyssna på budskapet. Belöning kan t.ex. betyda att man som mottagare får skratta på 

slutet, eller bli berörd på något annat vis. Detta nämner även Per Robert Öhlin när han skriver, 

" att exponera sig är inte samma sak som att beröra någon" (Öhlin, 2009; 16). Vi behöver 

alltså bli berörda av en reklam på något vis för att det ska uppstå en relation mellan oss som 

mottagare och annonsören. Också Valerie Geller påpekar samma sak när hon skriver "You'll 

always win over your listener if you make him laugh. Make it matter, be truthful, make sure 

to always emphasize what is "in it" for the listener." (Geller, 2011; 280). 

 

Geller går igenom en rad påståenden angående produktion för radioreklam(Geller, 2011; 

bilaga 3). Den viktigaste regeln för produktion av radioreklam är att man ska nämna 

annonsören ofta och försäkra sig om att mottagaren förstår var man får tag på annonsören. 

Man ska vara tydlig med vad annonsören erbjuder för tjänst eller produkt, påkalla 

uppmärksamhet, vara tydlig och lättförstådd, använda bildspråk för att göra mottagaren mer 

delaktig, undvik klyschor och försöka göra motsatsen istället (Ibid.). I relation till Öhlins 

diskussioner kring hur man på bästa sätt når konsumenten genom reklam, blir Gellers 

påstående komplicerat. Å ena sidan ska man ta hänsyn till att benämna avsändarens namn 

återkommande medan Öhlin påpekar vikten av att beröra mer än att informera. Detta kan 

tolkas som ett dilemma. Framförallt i reklamproduktion för radio där det ena slår ut det andra 

eftersom man bara kan göra en sak i taget, emotionera eller informera. Man gör oftast en 

kompensation av båda dessa i spottar men man bör ha i åtanke att det är emotionsdelen som är 

den viktiga. 
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4. Resultat/Processbeskrivning 
Innan jag går in mer på detalj hur mitt arbete med radioreklam har sett ut vill jag först gå 

igenom hur en produktionsprocess på Donadoni generellt ser ut. Jag exemplifierar spottarna 

genom att visa hur manuset ser ut på respektive spott efter varje genomgång. 

 

Ett projekt inleds med att en kund kommer i kontakt med Donadoni. I de flesta fall är kunden 

en reklambyrå som ofta håller på med ett större projekt åt en slutkund där radioreklamen blir 

en del ur en helhet. I dessa fall kommer man sällan i kontakt med slutkunden och detta 

arbetssätt resulterar ofta i begränsat inflytande för Donadonis del. Ibland jobbar man direkt 

med slutkund. Dessa projekt brukar kunna leda till större frihet för Donadoni när de då oftast 

inte bara står för manusarbetet, utan också idéarbetet. 

 

I idéarbetet sätter man sig tillsammans och brainstormar till man har ett bra sätt att förmedla 

en spott på. Därefter kommer själva manusarbetet. Där ska idén omvandlas till en konkret text 

som passar för radio. När man är klar med detta letar man efter röstskådespelare som kan 

tänkas passa för de olika rollerna, även kallat för casting. Här blir budgeten en betydande 

faktor eftersom priserna på de olika skådespelarna kan skilja sig kraftig. Efter detta kommer 

man igång med själva inspelningen och nu får man en första uppfattning om hur spotten 

kommer att bli. Därefter bygger man spotten i Pro Tools och slutligen mixar man spotten för 

att senare skicka ett första ex till kunden. Ofta får man feedback från kunden rörande detaljer. 

Då ändrar man och skickar tillbaka tills kunden är nöjd. Musik brukar man skriva 

kontinuerligt över hela projektet fram till det är dags att mixa. 
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4.1 Procurator Projekt 1 
 

Procurator är ett grossistföretag som inriktar sig på personlig skyddsutrustning, hygienartiklar, 

kontorsmateriel och emballage. Syftet med spotten var att informera om att Procurator öppnar 

i Göteborg ett visst datum. Donadoni fick i detta projekt i uppdrag att skriva hela manuset. Vi, 

på Donadoni, brainstormade och vår idé var kanske inte det intressantaste sättet att förmedla 

spotten på, men ur ett kommunikativt perspektiv var den funktionell. Idén gick ut på att en 

person sitter och tänker högt för sig själv; hur man på bästa sätt presenterar att Procurator 

öppnar i Göteborg samtidigt som tre olika förslag spelas upp. 

 

När allt var klart, var det casting och inspelning som gällde. Alla ljudeffekter spelade jag och 

Donadonis Ljudtekniker in i studion. Här handlade det mest om att spela in lite kör och 

diverse rop. Kören består av mig och ljudteknikern gånger fyra (x4). Det gick väldigt snabbt 

och lätt att spela in spotten. Det är jag som ropar "Procurator öppnar i Göteborg" i andra 

inslaget. Där höjde vi tonläget på mig en aning och det fick mig att låta som en gammaldags 

Stockholmspojke. Efter att vi hade spelat in VO:n, klippt ihop de bästa tagningarna och sett 

till att timingen gav ett naturtroget intryckt var vi klara. 

 

Spott 1 

En man funderar på olika sätt hur man kan berätta att Procurator öppnar en butik i Göteborg. 

 

Man 1 

- Hur berättar man att Procurator öppnar i Göteborg? 

- Med Musik? 

 

Kör Sjunger Procurator med Hallelujamelodi 

 

Man 1 

- Eller på stan? 

 

Man 2 ropar ur megafon i stadsmiljö 

- Snart öppnar Procurator i Göteborg! 

 

Man 1 

- Kanske ge ut en tidning? 
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Man 3 ropar i stadsmiljö 

- Extra extra!  

- Procurator nu i Göteborg! 

 

Man 1 

- Nja! 

- Vi bestämde oss helt enkelt för att bara säga det. 

- Den åttonde December, öppnar Procurator på lergöksgatan 4 i Västra Frölunda. 

- Vi är Sveriges Ledande leverantör av skydd och arbetskläder, och hygien och städartiklar. 

- Läs mer om oss på, procurator.se 

 

4.2 Svenska Trafikskolor Riksförbund Projekt 2 
 

Härnäst fick vi in ett uppdrag från Svenska Trafikskolors Riksförbund, förkortas härmed STR, 

där de ville ha tre stycken spottar till radio. Deras mål med reklamen var att öka 

medvetenheten om STR, för människor i åldern 18-30. 

 

Här hade Donadoni stor frihet med både själva idén och manusarbetet. Vi kom fram till att vi 

ville göra inspelningen on location för att få den mest naturtrogna ljudbilden av en bils 

interiör. Jag var ljudtekniker i bilen, Tomas (Producent på Donadoni) regisserade och 

skådespelarna fick sitta i baksätet och agera. Till en början tänkte vi att vi skulle köra bilen 

samtidigt som vi spelade in för att göra det så autentiskt som möjligt, väl på plats kom vi fram 

till att vi skulle stå stilla för att få en så ren dialog som möjligt och därmed förenkla för oss i 

efterarbetet i studion. Inspelningen gjordes med en s.k. Zoom H4, en mobil 

inspelningsapparat, och två mikrofoner av märket Oktava.  

 

Tillbaka på kontoret fortsatte jag med att redigera spottarna i Pro Tools 8. Det svåraste var här 

att få till sekvensen när två personer kliver in i bilen. Att få det att tydligt låta som två 

personer som kliver in i en bil på så kort tid, 4 sekunder. Efter det skickade jag filen till 

studion för en mer gemensam redigering och mixning. När vi senare fick feedback från 

kunden tyckte de att det var för mycket klädprassel. Så vi drog ner det så mycket vi kunde och 

reducerade en av spottarna så att det bara blev en som gick in i bilen. V.O:n spelades in i 

Stockholm. 
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Spott 2 

Ett par åker i en bil och kvinnan har börjat tröttna på att mannens pappa alltid måste följa med då 

mannen själv inte har något körkort. 

 

Ett par hoppar in i en bil 

 

Kvinna 

- Åh vad skönt det ska bli att komma ut på landet! 

 

Man 

Mmmm- 

 

Bilen startas och rullar iväg 

 

Kvinna 

- Du, måste din pappa alltid följa med? 

 

Man 

Men jag har ju inget körkort 

 

Kvinna 

- Nä precis! 

 

V.O. 

- Låt inte farsan köra! 

- Körkort ger frihet! 

- Vinn ditt eget körkortspaket från STR, på vinn körkort.se 
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4.3 JM Lägenheter Projekt 3 
 

Till skillnad från STR började inte detta projekt med manusarbete eftersom det var författat 

och klart av reklambyrån. I det här fallet handlade det om att först sätta sig in i och försöka 

förstå vad reklambyrån var ute efter för känsla och omvandla det i huvudet till ljud som 

gjorde det mer konkret än vad det var. När vi på Donadoni gått igenom hur vi skulle lägga 

upp det spelade vi in ett V.O.-utkast för att mäta hur lång tid vi hade på oss att skapa en 

filmmiljö. Därefter skapade jag en grund för hur spotten skulle låta i Pro Tools. Det jag hade 

att utgå ifrån var alltså manus, tid och ljudbibliotek. Jag hade ungefär 13 sekunders utrymme 

att etablera en filmmiljö som övergår till hamnmiljö. Det gällde att spela på så många klichéer 

som möjligt för att man snabbt ska förstå som lyssnare vad det handlar om. När detta var gjort 

tog vi in projektet i studion där vi tillsammans gick igenom detaljer och mixade 

 

Spott 3 

En förflyttning från en vild actionfilm på en bio i centrala Malmö till ett lugnt och behagligt område 

vid havet. 

 

Dramatisk och äventyrlig musik. 

Huvudpersonens snabba springande steg i stadsmiljö. 

 

Skurk ropar på avstånd 

- He's getting away! 

 

Stegen stannar. Huvudpersonen laddar en pistol och skjuter tre skott. 

 

Kvinna i närheten 

- Look out! It's gonna blow! 

 

Musiken stegrar till ett crescendo som ackompanjeras av en bil som sladdar och exploderar. 

En våg sköljer över scenen. 

Lungt vatten. 

En mås på avstånd. 

 

V.O. 

- Bara nio minuter från bion hittar du Dockan. Där city möter havet.  

- Där bygger vi på JM Bryggan, med 84 nya lägenheter.  
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- Besök vår visningslägenhet mellan 12 och 13 nu på söndag.  

- JM, hus att trivas i. 

 

4.4 Office It-partner Projekt 4 
 

Office It-partner är ett företag som säljer IT-lösningar till kontor och dylikt. Vi gjorde två 

spottar till dem där de ville ha testimonials från två av deras nöjda kunder. I Karlskrona 

möttes vi av, förutom it-teknikern som vi skulle spela in, en säljare från Office It-partner som 

ville vara med, som moraliskt stöd, under inspelningen. Vi inrättade it-teknikern i soffa vid 

hans kontor eftersom vi ville att han skulle vara så avslappnad som möjligt. När 

inspelningsutrustningen var riggad och klar försökte vi uppmana mannen till att vara sig själv 

och koppla av så mycket det gick, bl.a. genom att be honom att lägga ifrån sig pappret med 

stödord han hade. Säljaren från Office It-partner flikade då och då in med tips och idéer till 

inspelningsobjektet. I Borås möttes vi av it-teknikern ensam. Vi letade upp en lämplig lokal 

att spela in i och satte igång. Vår uppfattning var att denne man inte var lika nervös och därför 

regisserade vi honom lite. 

 

Spott 4 

Testimonial. 

 

Karlskrona 

 

Man 

- Jag heter Anders Hult och jobbar som it-ansvarig på nordens största motorförlag, Albinson och 

Sjöberg. 

- Eh, vi har en helhetslösning, med serverar, lagring och nätverk från Office It-partner och Hp 

- Jag skulle kunna prata länge om vårat samarbete men det räcker nog med att säga att det fungerar 

perfekt. 

 

Ljudlogga spelas. 
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V.O. 

- Office It-partner i Malmö 

- I samarbete med HP 

 

Man 

 - A, vi är jättenöjda! 

 

Borås 

 

Man 

- Hej jag heter Mats Lind och är nätverkstekniker på Halléns i Borås. 

- Våra IT-lösningar från Office It-partner och HP har väldigt komplicerade namn. 

- Men samarbete är mycket enkelt. 

- Dom vet vad vi behöver och föreslår bra lösningar. 

 

Ljudlogga Spelas 

 

V.O. 

- Office It-partner i Malmö 

- Samarbete med HP 

 

Man 

- Det kan inte bli enklare! 
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4.5 Ipad-Spel Projekt 5 
Det här projektet skiljer sig från de övriga då det handlar om spelproduktion och inte 

radioreklamproduktion. 

 

Ett företag vid namn Ubersuperduper kontaktade oss på Donadoni för att höra om vi var 

intresserade av att designa ljud till ett Iphone-spel som de höll på att utveckla. Eftersom 

Donadoni aldrig hade jobbat med spel tidigare, tyckte de att det verkade intressant. Det fanns 

ingen garanterad vinst i projektet, men de var sugna på att göra nått nytt. 

 

Vi hade ett möte där Ubersuperduper förklarade idén, att de tänkte sig en lite "smutsig" och 

"rymdig" ljudbild och att det skulle vara litet i en stor värld. Direkt efter mötet började jag 

skissa på musik och ljud som kunde passa till spelet. Från början hade vi tankar om att 

musiken skulle vara ickelinjär, med andra ord att musiken skulle förändra sig efter händelser i 

spelet. Därför började jag med att bygga upp en ljudbild och en musikalisk grund som man i 

efterhand skulle kunna lägga diverse dramaturgiska moment till. 

 

Längre in i projektet, när vi hade arrangerat alla instrument, insåg vi att vi inte hade tid med 

att göra någon ickelinjär variant och valde istället att göra en linjär ljudbild, en ljudbild som 

alltså inte påverkas av moment i spelet. 

 

Efteråt skickade vi filerna till programmeraren och efter några månader träffades vi igen för 

att stämma av och se vad som ytterligare kunde tänka behövas göras från vår sida. Det visade 

sig att ljudeffekterna började klippa (ett knäppande ljud) när mycket hände samtidigt i spelet. 

Detta problem uppstod när de gick över/flyttade från Ipad till Ipad 2. Vi kontrollyssnade även 

på orginalljudfilerna i studion för att försäkra oss om att problemet inte låg i ljudfilerna. Det 

verkade som att det var ett programmeringstekniskt problem snarare än ett ljudtekniskt. I 

övrigt var vi alla väldigt nöjda med hela ljudbilden i spelet och vi tyckte att det stämde väldigt 

bra överens med grafiken och spelets struktur. 
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5. Diskussion/Reflektion 

Här kommer jag att diskutera och reflektera över olika aspekter som påverkar hur 

produktionsprocessen för en radioreklam ser ut. Jag kommer också knyta ihop säcken genom 

att svara på min frågeställning. 

 

Jag vill börja med att reflektera över min egen roll som praktikant på ett relativt litet 

ljudproduktionsbolag och vilka problem jag ställts inför som novis i ämnet radioreklam. Brist 

på saker att faktiskt arbeta med har varit ett återkommande tema under min praktik. Inte på 

grund av att Donadoni haft lite jobb, utan ofta för att de har haft ont om jobb som passat min 

erfarenhet. Däremot har jag varit med överallt och anammat "se och lär. Såhär i efterhand 

märker jag att jag lärt mig mycket om hur verksamheten fungerar och hur man måste jobba 

för att få ett företag att gå runt i reklambranschen. Jag har blivit bättre på att träffa människor i 

företagssammanhang och vet nu vilka sociala normer som generellt brukar tillämpas i t.ex. 

möten, nätverkande, att sälja mm. Om man bortser från detta och istället fokuserar på vad jag 

har lärt mig i min profession kan jag rent konkret säga att jag är bättre på att mixa, välja och 

klippa tagningar, analysera röstskådespeleri, analysera manus, regissera och så vidare. Även 

om man kanske har helt andra förhållningsätt på andra företag inom branschen så har jag nu i 

alla fall fått verktygen för att bilda mig en egen uppfattning. 

 

När man jobbar med manus, har jag fått lära mig under min praktik på Donadoni, vikten av att 

komma på en idé som håller hela vägen. Mycket av spotten beror på hur bra idén och 

grundtanken är och istället för att skriva ner en dialog kan man t.ex. improvisera under 

inspelningstillfället vilket ofta resulterar i de bästa spottarna i slutänden. Allt hänger med 

andra ord på att grundidén är bra. Ofta, i själva manusarbetet, vill kunden ha med så mycket 

information som möjligt om sitt företag, vilket ibland ställer till med problem när man jobbar 

med spottar då det är tvunget, från annonsörens sida, att ge plats åt så mycket information, så 

att emotionen inte får tillräckligt med utrymme. Därför är det viktigt att få kunden införstådd 

med varför man inte bör ha mer information än nödvändigt med i manus. För att kort ge ett 

exempel så vill kunden ofta ha med internetadresser i sina spottar. Men om man tänker efter 

lite så förstår man, att om mottagaren blir intresserad av produkten eller tjänsten, kommer 

denne med all sannolikhet införskaffa sig informationen på egen hand, med eller utan adress. 

Att ha med internetadressen är någonting som, framförallt i radio, tar mycket tid av spotten, 

vilket eventuellt kan innebära att man får stryka delar ur, den mer relevanta, emotionsdelen 
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vilket alltså bidrar till att informationsdelen tar överhand och därmed blir ointressant för 

mottagaren eftersom att man minskar delaktigheten hos denne.  

 

En mer konkret sak man behöver tänka på och när man skriver manus till en spott är att ta 

reda på hur lång tid det tar att framföra och hur lång tid man har på sig. Därför får Donadoni 

ofta korta ner manus som är skriva av utomstående copywriters, vilka ibland skrivit manus 

som är flera minuter för långa.  

 

När man arbetar med dialog inom kort tidsram ligger den största utmaningen i att få det att 

låta så naturligt och trovärdigt som möjligt. Detta resulterar i ett noggrant pressionsarbete. 

Man är ofta nere och lyssnar på skillnader i ett omfång av hundradelar av en sekund, allt för 

att få spottens dialog så intresseväckande och naturtrogen som möjligt. Här får uttrycket "less 

is more" så mycket betydelse att man gärna stryker delar ur manuset i själva editeringsarbetet 

enbart för att få mer plats till pauser som kan vara viktig för att få fram det naturliga tempot i 

talet, i alla fall i den mån som kunden tillåter. Ett bra verktyg i Pro Tools, som kan vinna lite 

tid, är TimeStretch. Det tillåter bl.a. oss ljudproducenter att ändra på ljudfilers hastigheter utan 

att påverka tonhöjden och i vissa fall blir det ett avgörande verktyg för spottens kvalité, då 

flera sekunder kan sparas in och ge utrymme för pauser och dylikt. Detta beror givetvis på hur 

väl man har tidsplanerat manuset från början. 

 

Under min tid på Donadoni har jag märkt av en ganska markant skillnad på förhållningsättet 

till ljudkvalité mellan reklambranschen och övriga mediaproduktioner. Framförallt i radio är 

det stort fokus på rösternas tydlighet till exempel. Det är ingen nyhet att radio generellt 

kraftigt komprimerar allt ljud de sänder, för att allt ska bli så tydligt och hörbart som möjligt. 

Detta märker man även av i själva produktionen av spottarna där man gör allt för att mixa bort 

oklarheter och eventuella effekter som stör dialogen. Tydligheten prioriteras alltid och om 

man hamnar i ett läge där man måste välja mellan estetik och tydlighet väljer man tydligheten, 

detta är för att reklamens huvudsakliga syfte är att sälja och inte att underhålla, i alla fall om 

man utgår från det som de flesta företag vill när de ska marknadsföra sig. Egentligen borde 

det, enligt mig, handla om att skapa en relation till konsumenten och med andra ord ha en mer 

emotionell prioritering än vinstprioriteringen.  

 

Det förekommer ofta en föreställning hos kunden att framförallt talet i reklam låter och ser ut 

på ett visst sätt. Detta syns tydligast när kunden återkommer med feedback efter att man gett 
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dem en första version av spotten då de uttrycker att det t.ex. är för lite energi i rösten, eller att 

det ska låta lite gladare. Detta kallar vi på Donadoni för "att det ska låta sälj", med andra ord, 

ett sätt att betona personliga pronomen i meningar som man normalt inte gör utan en mikrofon 

framför sig. Detta gör att det låter onaturligt och påträngande för mottagaren, och det blir även 

svårare att förstå vad som egentligen sägs. Men eftersom vi som mottagare är vana vid att 

reklam låter på det sättet, är det ingenting som vi generellt reflekterar över närmre och inte 

heller någonting som vi reagerar särskilt kraftig på, det försvinner in i informationsbruset 

(Öhlin, 2009). Detsamma gäller även kunder som vanligtvis inte arbetar med reklam. När de 

kommer med feedback till sin spott, som ur ett kommunikativt perspektiv försämrar den, får 

man göra en slags balansgång mellan spottens kvalité respektive en nöjd och återkommande 

kund. Jag tror att problemet ligger i att man som annonsör inte litar tillräckligt mycket på 

produktionsbolaget för att kunna känna sig säker på den kompetens man betalar för. Detta 

generar en större försiktighet hos produktionsbolaget som i sin tur "spelar med" för oron över 

att missa framtida samarbeten med samma kund. 

Om vi tittar på de produktioner jag har varit med i finns det en del saker som jag vill 

reflektera över. Jag börjar med att titta på projekt 4, Office It-partner. I Karlskronafallet blev 

säljaren från Office it-partner (det moraliska stödet) mer ett störningsmoment än en hjälpreda 

då hans kommentarer var ofokuserade och irrelevanta för uppgiften. Detta ledde i sin tur till 

att it-teknikerns press på att leverera ökade och därmed resulterade i ett mer osäkert och 

onaturligt tal från hans sida. Den här spotten fick vi senare klippa oerhört mycket i då vi ville 

få fram dynamik i talet. I Borås var it-tekniker mer avkopplad och självsäker, till en början, 

dock blev även hans nervositet påtaglig när vi började regissera honom vilket vi gjorde då vi 

märkte att han kunde ta en del regi. På det hela taget förlöpte inspelningstillfället i Borås 

mycket smidigare än den i Karlskrona. Det intressanta här är att spottarna i slutändan inte 

skiljde sig så mycket ifrån varandra, även om, i alla fall jag, trodde att så skulle bli fallet. 

Frågan är om det beror på huruvida Donadonis redigeringsteknik är mycket kompetent eller 

om den är en aning odynamisk. Om man ser till (Öhlin, 2009) kan det också bero på att själva 

grundidén med spottarna var att enbart informera och på så sätt blir dessa automatiskt svåra 

att skilja ifrån varandra då detta sätt är en så vedertaget form av att se och höra reklam på, att 

man instinktivt placerar den i ett fack. 

 

En motsats till Office It-partner är produktionen vi gjorde till Svenska Trafikskolors 

Riksförbund. Här kom Donadoni på manus och idé på egen hand och om man ser över 

produktionen ser man att den spotten har mycket större fokus på den berättande delen i form 
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av ljudeffekter, dialog och pauser, med andra ord emotion, och informationsdelen består 

endast av tre korta rader. Personligen tycker jag att det räcker med att ta del av manuset för att 

få en uppfattning om vilken som intresserar mig mest. 

 

Vilka faktorer bör man ta hänsyn till i en radioreklamproduktion? Den mest avgörande 

faktorn för hur man tar sig an ett projekt, är vad kunden har för målsättning med spotten. 

Enligt min erfarenhet annonserar man ofta för att det i grunden ska generera vinst i någon 

form, antingen har det en ekonomisk grund eller så vill man öka medvetenheten hos 

mottagaren. Vad jag nu har kommit fram till är att just vinstintresset kan vara en olycklig 

inställning. För att en reklam ska bli effektiv och fylla sin funktion, behöver den engagera 

mottagaren emotionellt (Rooth, 2011) och på så sätt slå sig förbi informationsbruset (Öhlin, 

2009). Då kan den vinstgrundande målsättningen lätt vara ett hinder för att resonera på rätt 

sätt. Mina egna erfarenheter är t.ex. att kunden vill ha med för mycket information i sin 

reklam, för att de vill känna sig säkra på att mottagaren ska, i ett senare skede, hitta fram till 

annonsören. Den här kontraproduktiva föreställningen gör att vi hamnar i en situation där man 

som produktionsbolag ofta är den part som jobbar för att marknadsföringen ska ge så stark 

genomslagskraft som möjligt. Det är alltså ofta kunden själv som gör det svårare för sig själv, 

kanske då denne bara har ett sätt att referera till reklam på, nämligen den som de möts av som 

mottagare själva. 

 

Geller menar att det viktigaste i en reklamproduktion för radio är att vara säker på att 

mottagaren vet hur man hittar till annonsören (Geller, 2011). Detta håller jag inte med om, då 

om man istället fokuserar på att göra en spot som intresserar mottagaren, kommer denne att 

tillskansa sig den informationen ändå då tillgängligheten till information ökar för varje dag 

som går vi t.ex. internet. Naturligtvis får man också titta på vilken målgrupp man riktar sig till 

för att kunna göra denna förutsättning, eftersom att t.ex. äldre människor inte använder sig av 

internet i lika stor utsträckning som yngre. 

 

Jag ska dock inte säga att information är helt oviktigt, bland annat eftersom att det faktiskt är 

lag på att avsändare måste finnas i annonsen (MFL 2008:486, 9 §). Man bör också ha i åtanke 

att reklam i grunden faktiskt är information mer än något annat. Trixet ligger i att engagera 

mottagaren. 
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Det som gör det hela ännu mer konstlat är att, eftersom Donadonis kunder ofta är 

reklambyråer och inte slutkunden, man lätt glömmer bort vem man faktiskt gör spotten för, då 

varje part har sin målsättning med spotten. Detta leder lätt till att man förbiser att mottagaren 

som i slutänden faktiskt är den mest centrala parten i hela produktionsprocessen, man blir 

hemmablind. Ännu svårare blir det när flera parter ska vara med under inspelningstillfället för 

en spott (se t.ex. spot 4 i processdelen).  Jag har varit med under inspelningstillfällen när det 

har suttit flera personer från både reklambyråer och slutkunder, där alla har velat få fram vad 

just de tycker, oavsett vad de har för erfarenhet av produktion för radio, något som jag anser 

vara viktigt att ta med för att visa på att produktionsbolaget sällan är helt ansvarig för hur 

spotten blir i slutänden. 

 

En annan stor faktor som spelar in på hur en spott blir är idén. Idén utgör så stor del av 

projektet att ju större förmåga man har till att komma med nya kreativa idéer, desto större blir 

sannolikheten att spotten i slutänden blir bra. För att kunna kläcka goda idéer behöver man 

först en god förståelse för hur mediet (i det här fallet radio) fungerar dock, som nämnts 

tidigare, är det inte alltid de personer med störst förståelse för radio som tar de mest 

avgörande besluten. Det här är ofta en orsak till att man, som produktionsbolag, behöver stå ut 

med den överflödiga informationsbiten i ett manus, trots vetskapen om att det gör spotten 

svagare än nödvändigt. Jag vågar nog påstå att, ju större företag desto mer företagspolitik. 

 

Vad kännetecknar en effektiv radioreklam utifrån den litteratur och de erfarenheter jag har 

tagit del av? I min mening är en effektiv radioreklam en reklam som har en förmåga att 

engagera mottagaren. Om inte mottagaren blir delaktig på något sätt, då kommer densamme 

heller inte att ge spotten någon uppmärksamhet. Människor har trots allt andra saker att tänka 

på. Så därför behöver man, när man producerar radioreklam, fokusera på att trycka in så 

mycket emotion som man bara kan, just för att göra mottagaren delaktig. Hur gör man detta 

på bästa sätt då? Jo, man undviker information i möjligaste mån, framförallt i radioreklam, då 

man ofta har kort tid på sig att etablera en scen. Är man dessutom tvungen att redovisa att 

annonsören befinner sig på "tidsödandegatan 176 b i långtbortistan" och att "gå in på 

www.dethärfattarvällvemsomhelst.se/information så får du veta mer" så har man plötsligt 

tagit bort stor del av utrymmet där mottagaren kan bli delaktig. 
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Bilaga I 

Projektplan  

Inledning 

Under mitt kandidatarbete kommer jag vara på praktik hos ett produktionsbolag i Malmö/Stockholm 

inriktat på ljud. Mycket av deras jobb är reklamjobb för radio/tv. Donadoni AB, som det heter, består 

av tre personer. Två personer med Studio i Malmö och en med studio i Stockholm och alla tre har lång 

erfarenhet av branschen. Jag sökte praktik för att jag kände mig tvungen att få in en fot i branschen, då 

man i princip måste gratisjobba ett tag för att företagen ska våga anställa en. Men jag är ju också här 

för att utveckla mina kunskaper å handhavande, vilket jag känner att jag gör och har gjort. Jag har varit 

här större delen av hösten 2010 och därför är jag redan nu väldigt insatt i deras arbete, så det finns 

ingen uppstartskurva jag behöver ta mig förbi för att komma igång på riktigt. 

Syfte  

Vad är utmärkande för projekt inriktade på reklam för radio om man jämför med övrig 

medieproduktion? 

- Manusarbete 

- Editering 

- Mixning 

- Kund 

 

Donadoni gör som sagt mycket reklamjobb och detta är vad jag har valt att fokusera på då jag har 

upptäckt att det finns en hel del faktorer som påverkar hur spotten blir och även hur man kan tänka för 

att förmedla rätt saker. 

Mål 

- Jag ska ha producerat ett antal spottar tillsammans med Donadoni. 

- Jag ska göra musik/ljud till ett Ipad-spel vars namn än inte är fastställt. 

- Redogöra i textform, vad jag kommer fram till. 
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Metod 

Jag ska… 

… Testa en del påståenden som jag har stött på i litteratur som behandlar ämnet och jämföra dem med 

Donadonis sätt att arbeta och tänka. 

… Delta i projekt som ingår i min praktik och under tiden ta reda på hur Donadoni resonerar kring 

produktioner. 

… Arbeta med editering och mixning av spottar på egen hand i Pro Tools. 

… Skriva musik och designa ljud till ett spel 

Risker 

Det jag kan få problem med är att hitta litteratur som kan stödja mina kommande påståenden. 

Generellt att mina iakttagelser blir ensidiga då jag kommer att vara på samma ställe våren ut, detta är 

något som jag hela tiden kommer försöka ta ställning till hela tiden.  

2011-06-27 
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Bilaga II 
 
Skriftlig intervju med Tomas Rooth på Donadoni AB 
 
1.Kan du förklara uttrycket "Emotion, inte information"? 
När jag använder ordet emotionera så menar jag att engagera genom att väcka känslor. 
Informera handlar mer om adresser, tel nr. kontakter etc medan emotion handlar om glädje, 
sorg, kärlek, önskan etc. 
 
2. Vad gör en radioreklam bra? 
Idén. Det är grunden till allting. Utan en bra idé så blir det aldrig bra.  
Casting. Utan bra röster så blir slutresultatet inte bra.  
Regi. Bra regi krävs för att få idén att lyfta. 
Komposition. När du har alla delar så gäller det att sätta samman dom till en bra helhet med 
känsla för pauser, miljöer och vändningar. 
 
3. Vad finns det för knep för att få mottagaren att lyssna? 
Väck lyssnarens intresse genom att göra något oväntat. Det kan handla om en röst "som 
sticker ut", en dialog som tar en oväntad vändning, ett ljud som bryter mönstret, ett manér 
som triggar intresset t ex någon som viskar... 
 
4. Stämmer påståendet "Kunden har alltid rätt"? Varför då? 
Om man med uttrycket menar att kunden måste vara nöjd för att komma tillbaka och göra nya 
köp så stämmer det. Det betyder dock inte att kunden måste ha rätt i sak, men eftersom man 
vill att kunden ska vara glad och handla fler gånger så låter man kunden ha rätt. 
Om man med uttrycket menar att kunden alltid har rätt i sak så stämmer det inte.  
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Bilaga III 

  I boken Creating Powerful Radio, Getting, Keeping and Growing Audiences (2011) ger 

Valerie Geller följande tips om reklamproduktion för radio; 

 

1. The most important rule in radio advertising: Mention the client often. Maker sure the 

listernes know where to find the client.  

2. Play up the advantage to the listener. What's the unique selling proposition of the product 

or service? What does it offer that is not available elsewhere?  

3. Grab attention. Use noise, music, unusual voices, whatever is appropriate.  

[...]  

5. Be easily understood. Copywriters who use big words gratuitously (there's one now!) often 

lose the audience. 

 [...] 

8.Make the listener part of a word picture. Don't just talk about that new car. Using sound 

effects and music creates a mood and puts your listener behind the wheel. 

9. Avoid clichés such as:"We're known for our excellent quality and great customer service. 

"try," "Our quality sucks and we'll ignore you from the moment you come in until you leave 

in a huff." The audience will pay attention " (Geller, 2011; 280-281) 

 


