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Sammanfattning 
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Syfte: Att öka kunskapen kring hur företag genom annonsens uppbyggnad kan påverka sin 
image. 
 
Metod: En kvalitativ studie har genomförts genom insamling av primärdata. Annonser från 
tre företag valdes ut, varpå semistrukturerade intervjuer genomfördes med såväl företrädare 
för företagen som sexton respondenter.  
 
Slutsatser: Konsumenters tidigare kunskap och erfarenheter påverkar deras utvärdering av 
annonser. Annonser som uppfattas som mainstream kan både vara något positivt och negativt. 
Att följa gängse koder kan göra att mottagaren lättare placera annonsen i ”rätt fack” och 
lättare förstår budskap. Större textmassor i annonser tycks lämpa sig bättre om mottagarna 
har stark motivation att läsa den. Annonsens olika element bör sända ut samma signaler för 
att konsumenter ska förstå dess budskap. Vid användning av storytelling rekommenderas att 
länken mellan historien och produkten tydligt framgår. Att kommunicera annonsörens 
historiska arv framstår som ett sätt att skapa associationer som tradition och kvalitet. 
 
Abstract:  
 
Title: How is the company perceived? – A study of how ads affect the company image 
Authors: Anna-Karin Janvari and Fredrik Hillerborg 
Supervisor: Urban Ljungqvist 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: To raise the knowledge about how companies through advertising structure can 
influence their image. 
 
Method: A qualitative study has been carried out through the collection of primary data. Ads 
from three companies were selected and semi-structured interviews were conducted with 
representatives of the companies and sixteen respondents. 
 
Results: Ads that are mainstream is not necessarily a bad thing. When prevalent codes are 
followed the receiver can sort the information more easily and better understand the message. 
Using Ads with a large amount of text seems to be convenient if the recipients have strong 
motivation to read it. All elements in the ad should send out the same signals to make the 
message easy to understand. When using storytelling it’s recommended that the link between 
the story and the product is clear. Communicating the advertiser's heritage seems to be an 
effective way to create associations like tradition and quality. 
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Figurförteckning



1. Om varumärken och marknadskommunikation 
“Products are made in the factory, but brands are created in the mind” sade en gång Walter 
Landor, legend inom varumärkesbyggande och grundare av den världsomfattande firman 
Landor Associations (Lane et al 2011:79). Varumärket är alltså inte varorna i sig utan de 
förväntningar människor har på upplevelser och fördelar en organisation kan erbjuda. 
(Falonius, 2010:15). Varumärket består av ett namn, en symbol, en term, en bild, en ljudbild 
eller en kombination av flera av dessa, vilka har som funktion att differentiera en produkt 
eller service kopplad till varumärket från dess konkurrenter (Lane et al, 2011:79).
Varumärkets styrka beror på vad en person hört och sett om varumärket över tid och vad 
detta medfört för känslor och lärdomar hos personen (Mårtenson, 2009:66). Om de 
produkter som säljs under varumärkesnamnet håller hög kvalitet eller överstiger kundens 
förväntningar på annat sätt bidrar även de till att öka värdet (Mårtenson 2009:67). Ett företag 
som har ett starkt varumärke kan uppnå en rad fördelar bland annat ökad kundlojalitet, ökad 
försäljning, högre marginaler och mindre sårbarhet mot konkurrenternas 
marknadsföringsåtgärder (Hoeffler och Keller, 2003). 

För att påverka kundernas syn på varumärket används olika typer av marknads-
kommunikation (Holmström, 2007). Marknadskommunikation beskrivs av Lane et al 
(2011:423) som de komponenter som företaget använder för att kommunicera med 
marknaden, inklusive PR, reklam, personlig försäljning och säljfrämjande åtgärder. Ett par 
viktiga anledningar till att kommunicera är att öka kännedomen om företaget på marknaden 
och att marknadsföra sina produkter. I kommunikationen är det viktigt att formulera 
budskapet – som kan vara uppmaningar, upplysningar eller meddelanden – så att det 
verkligen fångar mottagarnas uppmärksamhet, vilket är en förutsättning för att kunna påverka 
dem (Gezelius och Wildenstam, 2010:215f). Att integrera alla sidor av sin 
marknadskommunikation är vanligt idag och det får effekten att kunden får samma signaler 
om företaget oavsett på vilket vis kontakten sker. Allt ifrån grafisk layout till reklam och PR 
bör då ha en röd tråd (Lane et al, 2011, 42).  

När företag ska utforma en kampanj kan det vara klokt att variera kommunikationsstrategin 
beroende på hur välkänt och uppskattat företaget är i målgruppens medvetande. I ett tidigt 
stadium bör företaget annonsera för att skapa igenkänning då konsumenten behöver kunskap 
för att avgöra om han eller hon alls har behov av produkten (Dahlén och Lange, 2009:40f). 
Först i ett skede när företaget är känt och målgruppen har en positiv bild av det bör företaget 
påbörja sin säljfrämjande reklam (Kotler och Armstrong, 2010:433). Tester visar att en 
identisk annons upplevs olika beroende på om kunden är bekant med varumärket eller inte, 
och att det redan starka varumärket tenderar att få betydligt mer uppmärksamhet och 
uppfattas positivare än ett okänt varumärke. (Dahlén och Lange, 2009:17)

Under de senaste åren har antalet mediekanaler och informationsmängden ökat kraftigt 
(Gezelius och Wildenstam, 2010:205ff) vilket bidragit till ett avtrubbat intresse för reklam 
och medfört att konsumenterna i större utsträckning än tidigare själva söker upp den 
information som är relevant för dem (Lane et al, 2011:34). Mindre mottaglighet för impulser 
utifrån gör att företagen måste anpassa marknadsföringen till enskilda konsumenter snarare 
än den stora massan (Lane et al, 2011:41). Trots en tydlig tendens mot en större andel reklam 
i interaktiva medier och mer personlig kontakt med kunderna (Lane et al, 2011:35) fortsätter 
TV-reklam och annonser i tidningar och magasin vara de huvudsakliga kommunikations-
kanalerna för många företag (Lane et al, 2011:245;291;319).



1.1 Problemdiskussion 
Framgångsrika varumärken står för en tydlig positionering och differentiering (Hatch et al, 
2008) och när konkurrensen mellan i grunden likvärdiga produkter ökar blir kundens 
uppfattning om varumärket en avgörande konkurrensfördel (Holmström, 2007; Gray och 
Balmer, 1998:695). Företag bör därför sträva efter att samordna identitet, profil och image, 
vilket innebär att företaget förmedlar en bild till konsumenterna som stämmer väl med dess 
inre värden (Holm, 2002:73f). Trots att företag kan arbeta långsiktigt med att stärka sin 
image kan saker utanför dess kontroll inträffa som på ett ögonblick förändrar denna (Holm, 
2002:73ff). Marknadskommunikation är ett av de mest beprövade redskapen i företagens 
imageskapande arbete (Dahlén och Lange, 2009:39).

Glapp mellan ett företags image och profil kan leda till problem. Ifall företaget 
kommunicerar en profil som inte stämmer med verkligheten kommer omvärlden uppfatta 
företaget som oärligt, vilket kan leda till förbrukat förtroendekapital och att företaget tappar 
kunder. Om företaget istället kommunicerar en profil som inte stämmer med dess image 
uppstår en risk att marknaden blir besviken och även då överger företaget (Holm, 2002:73ff). 
Glapp innebär att varumärket blir otydligt både internt i organisationen och för dess 
omgivning. En otydlig bild gör det alltså svårare för konsumenterna att särskilja företaget 
från dess konkurrenter.

En av de huvudsakliga kommunikationskanalerna för imagebyggande marknadsföring är 
reklamannonsering (Lane et al, 2011:245;291;319), vilket Lane definierar som ett 
meddelande som avsändaren betalat för, där vem denne är framgår tydligt och där 
distributionen ofta sker genom massmediekanaler (Lane et al, 2011:41). Annonseringen avser 
att förmedla trovärdig information om produkter, service eller idéer till en på förhand 
bestämd målgrupp (Lane et al, 2011:33) och har som syfte att skapa associationer i 
konsumentens medvetande (Dahlén och Lange 2009:11). Dessa associationer påverkar 
konsumenters och andra intressenters uppfattning av företaget.

Image och annonsering har studerats i många år. Reynolds och Gutman (1984:27) menar att 
det var i en artikel med namnet ”Confessions of an Advertising man” från 1963 som den 
första kopplingen mellan annonsering och image gjordes. Reynolds och Gutman menar att 
annonser uttryckligen måste kommunicera både produktens tekniska fördelar och den nytta 
den tillför konsumenten för att ha en positiv inverkan på imagen (Reynolds och Gutman, 
1984:31). En vidareutveckling av detta tankesätt står Meenaghan (1995) för. Hans 
utgångspunkt är forskning av annonseringens effekter på image från 1960-talet och framåt, 
och han har valt att kategorisera den tidigare forskningen efter ett bredare psykologiskt 
perspektiv på lärandemönster. Han betecknar idéerna som antingen behavioristiska eller 
kognitiva och menar att konsumenter värderar varumärket på två nivåer, både beträffande den 
distinkta funktionen och hur de kan uttrycka sina behov, känslor och personlighet genom 
produkten. Annonsens uppgift är, förutom att förmedla information, att genomsyra 
varumärket med värderingar som är symboliskt attraktiva för målgruppen (Meenaghan, 
1995:29ff). 
 
Rajagopal (2006) fokuserar på det kognitiva synsättet, det vill säga kopplingen mellan 
känslor och varumärkesimage. Han menar att annonseringens mål är att kommunicera 
varumärket och dess löfte till konsumenterna, att alla marknadsföringsinitiativ måste föra 
fram samma egenskaper hos företaget och att det är av yttersta vikt att den bild företaget 



förmedlar inte krockar med den bild som omgivingen har. En helomvändning vad gäller 
profil bör därför ske stegvis (Rajagopal, 2006:60f).

Meenaghan och Rajopal har samma synsätt på en rad punkter. De anser båda att reklam är ett 
av de effektivaste sätten för företag att påverka sin image (Meenaghan, 1995:28, Rajagopal, 
2006:58) och att annonsering utförd på rätt sätt är ett effektivt sätt att differentiera sig från 
sina konkurrenter. Båda forskarna förespråkar att tillskriva företaget personliga egenskaper 
och att kommunicera varumärket som person i sin marknadsföring.

Andra studier som varit mer inriktade på annonsers utformning har inriktat sig på hur 
utformningen påverkar konsumenters uppmärksamhet och hur företag ska göra för att sticka 
ut i mediebruset (Henthorne et al, 1993; Lewis, 2008; Huhmann och Albinsson, 2012). 
Studier har också gjorts kring hur konsumentens bearbetningstid av annonser påverkas av 
annonsens utformning (Toncar och Munch, 2001; Pieters och Wedel 2004; Clow et al, 2006).

Vad vi upplever saknas i studierna är konsumentperspektivet i dessa studier av annonsering 
som imageskapande verktyg. Inom brand management-forskningen har fokus främst legat på 
organisationers finansiella mål och hur man genom att hitta övergripande principer för 
varumärkesbyggande kan öka det finansiella resultatet (Bengtsson och Östberg, 2011). För att 
få en helhetsbild av varumärket bör fokus, anser vi, läggas både på varumärkesinnehavarens 
och konsumentens perspektiv.

Ovanstående problematik ligger till grund för val av studiens fokus, nämligen att ur 
konsumenternas perspektiv undersöka hur annonsernas utformning påverkar konsumentens 
uppfattning av företagets image. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Annonsers utformning påverkar hur konsumenterna uppfattar företag. En fel utformad annons 
kan leda till diskrepans mellan profil och image. Syftet är att öka kunskapen kring hur företag 
genom annonsens uppbyggnad kan påverka sin image. Utifrån detta syfte ämnar studien 
besvara följande frågor:

• Hur kan olika element i annonsens utformning påverka avsändarens image?
• Vad hos mottagaren kan påverka dennes uppfattning av annonsen?

1.3 Avgränsningar 
Vi har i denna studie valt att analysera tre svenska företag och använder oss av endast en 
annons från respektive företag. Vi är medvetna om att företag i praktiken kan använda sig av 
flera olika annonser i samma kampanj för att påverka sin image. Vidare har vi valt att 
avgränsa oss till att endast studera hur respondenter uppfattar företagens image utifrån 
annonserna och valt ut företag med avsikten att respondenterna inte ska ha någon personlig 
relation till dem. I undersökningen ingår inte att studera huruvida annonserna lyckas fånga 
konsumenters uppmärksamhet. Detta innebär att även om en annons påverkar företagets 
image på önskvärt sätt, är det ingen garanti för att annonsen lyckas fånga konsumenters 
uppmärksamhet i dess naturliga annonsmiljö.  



1.4 Definitioner 
Profil, vad företaget vill vara, går på engelska under ett flertal benämningar, bland andra
intended image (Brown et al, 2006:104) och corporate identity (Hatch och Schultz, 1997:357).
Den definition Brown et al ger är mentala associationer om organisationen som
organisationens ledning vill att viktiga målgrupper ska ha. Holms definition (2002:73) bilden
så som företaget vill bli sett och uppfattat anser vi är enkel och bra, men det kan vara idé att
påtala att anställda och ledning inte alltid har samma syn. Vi har ändå valt att använda Holms
definition i uppsatsen.
 
Image kan betecknas som hur företaget uppfattas vara av andra (Westcott Allessandri,
2004:174) eller Holms (2002:73) återigen relativt enkla och kortfattade definition av
uttrycket, omvärldens uppfattning om företaget. På engelska råder återigen delade meningar
om lämpligt språkbruk. Davies et al använder uttrycket image (2001:113), vilket de definierar
som synen på företaget som dess externa intressenter har och då särskilt den syn
konsumenter har. Hatch och Schultz benämner det också image. De menar att image är en
helhetlig och levande bild som en individ eller en grupp har av en organisation, där bilden är
ett resultat av såväl gruppens meningsskapande som av organisationens kommunikation av
en skapad och projicerad bild av sig själv (Hatch och Schultz, 2007:359). Brown et al
(2006:104) benämner det istället anseende (eng. reputation) där de använder definitionen den
uppsättning av associationer som individer utanför organisationen anser är centrala,
bestående och distinkta för organisationen.  
 
Det händer också att forskare gör skillnad mellan kortsiktig image och långsiktigt anseende 
(Gray och Balmer 1998:697, Westcott Alessandri, 2001:177). Gray och Balmer definierar 
image som den omedelbara mentala bild som en målgrupp får av en organisation och 
anseende som den värdebedömning av företagets attribut som utvecklas över tid som ett 
resultat av en jämn prestation förstärkt av effektiv kommunikation. Caruana et al. (2005:430) 
påtalar en annan viktig detalj, nämligen att olika intressenter har olika uppfattning om 
företaget, vilket gör att det är möjligt att kunder, investerare och anställda har helt olika syn 
på företagets image (Caruana et al, 2005:430). I vår uppsats betraktar vi image som enskilda 
personers uppfattning om företaget.



2. Teori
Vi inleder med en redogörelse av våra grundläggande utgångspunkter för 
marknadsföringsteori och kommunikationsteori. Sedan presenteras en modell för de faktorer 
som kan skapa förvirring kring varumärkens associationer när konsumenter möts av 
företagets marknadskommunikation. Därefter följer teori och forskning för respektive tema i 
modellen. Till sist presenteras Jakobsons modell som hjälper oss att förstå och analysera 
innehållet i annonserna. De teoretiska utgångspunkterna som presenteras kommer att ligga till 
grund för studien och påverka vår tolkning av empirin.

2.1 Marknadsföring och varumärken  
Huvudsyftet med marknadsföring är att skapa efterfrågan på de produkter som ett företag 
erbjuder marknaden. Om företag ska lyckas med sin affärsidé måste marknadsföringen 
nå ut till relevanta kundgrupper (Holmström, 2007:183). Även om marknadsföring är 
dyrt, är det en av de mest intäktsskapande aktiviteterna för ett företag (Holmström, 
2007:179). Inom marknadsföringen brukar man använda begreppet kontaktkostnad, dvs. 
vad det kostar att nå en person i en målgrupp. Att annonsera vecka ut och vecka in i 
lokaltidningen utan att veta varför är en osäker investering och definitivt ingen 
hushållning med knappa resurser (Holmström, 2007:179). Marknadsföring handlar inte 
om att gissa sig till marknadens behov och sedan ge människor vad man tror de vill ha. I 
stället utgör den ett verktyg för ett lönsamt samspel mellan företaget och marknaden, 
närmare bestämt alla de åtgärder i form av annonsering, skyltning, reklam o.s.v. som ett 
företag utför för att påverka målgruppen i syfte att kunna sälja sina varor och tjänster. 
Med sin marknadsföring strävar företagen efter en dialog med marknaden så att den 
förmås till köp eller åsikts- eller attitydförändringar. Bra marknadsföring är en 
kommunikationsprocess och handlar om att nå ut till människor, fånga dem och vidröra 
deras känslor och intellekt (Holmström, 2007:183f). Vad som ska sägas och hur, beror på 
vilken målgrupp man vill nå med sin marknadskommunikation. För att nå fram måste 
meddelandet formuleras rätt för just den målgrupp som köper eller kan tänkas köpa den 
produkt man säljer (Holmström, 2007:185). Precis som andra aktiviteter i företaget måste 
mål formuleras för marknadskommunikationen och det är mycket viktigt att målen är 
mätbara. Däremot behöver målet inte vara kopplat till ett visst antal varor, ett visst 
belopp eller viss marknadsandel, och ibland är syftet med marknadskommunikationen 
inte ens att sälja en vara eller tjänst. Istället kan värdefulla mål vara kunskaps-, attityd- 
eller handlingsmål, under förutsättning att dessa är mätbara.  Kunskapsmål innebär att 
företagen arbetar för att öka igenkänningen bland konsumenter, attitydmål innebär att 
arbeta för att implementera vissa associationer till varumärket och handlingsmål innebär 
försök att få konsumenten utföra en aktivitet inom en viss tid. (Holmström, 2007:186). 
När marknadskommunikationen utgår från attityd- och kunskapsmål med syfte att skapa 
associationer till en produkt och/eller ett varumärke, är tanken är att associationerna ska 
få konsumenterna att välja varan framför konkurrerande varumärken med liknande 
produkter (Dahlén och Lange, 2009:12f).
 
Framgångsrika företagsvarumärken ska inte bara positioneras och differentieras tydligt i 
förhållande till sina konkurrenter, de måste också attrahera investerare, nya medarbetare 
och kunder (Hatch et al., 2008). Att varumärken har unika associationer fyller en viktig 
funktion för att skapa ett starkt varumärkeskapital. Det krävs att intressenter blir 
övertygade om hur varumärket skiljer sig från kategorin i stort. Att koppla associationer 
till varumärket görs genom marknadskommunikation och andra kontaktytor som 



påverkar intressenternas varumärkesupplevelser (Keller, 2012:62f). Två särskilt viktiga 
delar av varumärkets uppbyggnad är kännedom och image. Varumärkeskännedom 
relateras till konsumenters förmåga att minnas och känna igen varumärket under olika 
förhållanden. Starka, gynnsamma och unika varumärkesassociationer är viktiga 
som ”points-of-difference”, de fungerar som källa till stärkt varumärkeskapital genom att 
hjälper till att urskilja varumärket gentemot dess konkurrenter (Keller, 2012). Enligt 
Hatch et al. (2008) måste det finnas en samstämmighet mellan hur företagets ledning vill 
uppfattas och hur företagets intressenter uppfattar företaget, dvs. dess image. Ju starkare 
samstämmigheten är, desto starkare blir varumärket.

2.2 Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicatio som betyder ”göra 
tillsammans” eller ”meddela sig med någon” (Gripsrud, 2011:171). Inom 
kommunikationsforskningen finns två övergripande synsätt. Det första är kommunikation 
som överföring av budskap och det andra är kommunikation som delning av kunskap. Orden 
överföring och delning är språkliga metaforer som symboliserar dessa två skilda synsätt 
(Heide et al, 2012:27f). 
 
Kommunikation som överföring lanserades på 1940-talet och är ett synsätt som innebär att 
sändaren skickar ett meddelande till en mottagare. Detta synsätt har kallats för bland annat 
envägskommunikation, transmissionsmodellen eller processmodellen. Utgångspunkten är att 
kommunikationen har en direkt orsak-verkan-relation som leder till att mottagaren får 
information om någonting (Heide et al, 2012:27f). Processkolan anser att överföringen är en 
enkelriktad process där sändaren har makten (Falkheimer, 2010:27). Enligt det här tankesättet 
är enskilda individers tolkning av meddelandet inte viktig (Falkheimer, 2010:46) och 
mottagarens personliga egenskaper ges en mycket begränsad betydelse i den 
meningsskapande processen (Falkheimer, 2010:46). 
 
Synsättet med kommunikation som delning av kunskap har på senare år växt sig starkare 
inom kommunikationsforskningen. En alternativ term är “den meningsskapande synen” som 
bättre pekar på vad perspektivet innebär (Heide et al, 2012:27f). Enligt detta perspektiv 
betyder mottagarens egenskaper, behov och förväntningar mycket för hur meddelandet 
kommer uppfattas av mottagaren (Falkheimer, 2010:164f). Kommunikation betraktas som ett 
medel som skapar, påverkar och bevarar relationer, delar värden, gemensamma kulturer och 
mål (Heide et al, 2012:27f). Enligt detta synsätt är det såväl sociala, kulturella och 
individuella komponenter som tillsammans ger upphov till en viss tolkning (Falkheimer, 
2010:47) och detta betyder att det finns otaliga möjliga tolkningar av varje meddelande. 
Dessutom kan tolkningen baseras på den bokstavliga, denotativa, betydelsen eller en överförd, 
konnotativ, betydelse vilket innebär att ett underliggande budskap framkommer genom 
sammanhanget (Falkheimer, 2010:47). Nyare definitioner av kommunikation har ofta detta 
synsätt som utgångspunkt (Falkheimer, 2010:13). 
 
Eftersom kommunikation som överföring är det dominerande synsättet inom varumärkes- 
och marknadsföringsforskningen (jmfr. Aaker, 1985; Kapferer, 2012; Melin, 1999; Dahlén 
och Lange, 2009) och många teorier bygger på stimulus-respons-modeller (Gripsrud, 
2011:73), ansluter vi oss till detta synsätt i vår studie och betraktar annonsen som sändare och 
konsumenten som mottagare. Utgångspunkten för oss i vår studie är att vi betraktar 
kommunikation mellan företagets annonsering och konsumenterna som en enkelriktad 



process. Företaget och dess annons blir sändare och konsumenten mottagare (enligt figur 2.2).  

Shannon-Weavermodellen (1949) är en teori som har sin utgångspunkt i överförings- och 
processkolan. Modellen framställer överföringen av meddelanden som en enkelriktad och 
linjär process där kommunikation ses som överföring av budskap från sändaren till 
mottagaren. Enligt denna modell är målet uppnått i och med att signalen når fram till 
mottagaren och att denne återskapar signalen till det ursprungliga meddelandet. Teorin utgår 
från att meddelandet när det når mottagaren får samma innehåll och samma betydelse som 
det hade när det lämnade sändaren, och om så inte är fallet så beror detta på att meddelandet 
utsatts för brus. Brus är allting som stör signalöverföringen och komplicerar 
tolkningsprocessen för mottagaren.
 

 
Figur 2.2. Shannon Weaver-modellen (1949). Egen bearbetning efter Falkheimer (2010). 

För printannonser kan brus bestå av konkurrerande annonser eller artiklar i tidningar. Även 
den miljö konsumenten befinner sig när de tar del av en annons kan påverka huruvida de har 
möjlighet att uppfatta dess innehåll. Annonserna som vi visade respondenterna i vår studie 
var separerade från deras normala annonsplats i magasin. Respondenterna blev ombedda att 
betrakta annonserna under lugna förhållanden. Dessa två faktorer tror vi har bidragit till att 
minska bruset i kommunikationsprocessen avsevärt.
 
Vi betraktar vårt synsätt på kommunikationen enligt sändar-mottagar-modellen som en 
teoretisk utgångspunkt som står som grund för vidare val av teoretiska resonemang och 
modeller. Utifrån denna väljer vi att presentera teorier som berör avsändaren i form av 
annonsens uppbyggnad och mottagaren i form av hur konsumenten uppfattar annonsen, dessa 
teorier kommer vi sedan använda i vår analys.

2.3 Annonser 
Målgruppen och kommunikationsstrategin ställer krav på utformningen av annonsen. Men 
vad är det som gör att en del klarar av att kommunicera det önskade budskapet medan andra 
inte gör det? Ett svar är att vissa hittar det koncept som “triggar” mottagaren och klarar av att 
förmedla ett ofta komplext samband och skapa motivation. Konsumentverket hävdar till 
exempel att kommunikationen ska vara informativ för att vara bra. Varumärkesägare tycker 
ofta att avsändaren måste ge positiva signaler för att kommunikationen ska fungera, medan 
många reklambyråer säger att den måste vara ovanlig eller rent av unik i sin utformning för 
att den ska lyckas (Dahlqvist och Linde, 2012:114ff).

 



2.4 Faktorer som kan skapa förvirring kring varumärkets associationer 
Pelsmacker et al (2010:115ff) menar att förvirring kring vad varumärket står för kan uppstå, 
vilket i sin tur kan påverka försäljningen negativt. Därför bör uppmärksamhet ägnas åt hur 
förvirring kan undvikas för att skapa en tydlighet kring varumärket. Förvirringen innebär att 
konsumenten sammankopplar de varumärkesassociationer som marknadsförs med andra 
varumärken eller uppfattar helt andra associationer. Produktförvirring kan också uppstå vid 
annonsering genom att fel attribut sammankopplas med produkten som marknadsförs 
(Pelsmacker et al, 2010:115ff).

Det finns en mängd olika faktorerna som bidrar till förvirring och dessa delas in i fyra 
kategorier (se figur 2.4): 

1) varumärkes- och produktrelaterade faktorer
2) budskapsrelaterade faktorer
3) kampanjrelaterade faktorer
4) konsumentrelaterade faktorer
(Pelsmacker et al, 2010:115ff).
 

 
Figur 2.4. Faktorer som kan skapa förvirring kring varumärkets associationer. Egen 
bearbetning efter Pelsmacker et al, 2010:115ff. 

2.4.1 Varumärkes- och produktreflekterande faktorer 

Varumärkes- och produktrelaterade faktorer syftar på associationer som skapas av 
varumärkesnamnet eller de fysiska varumärkeslikheter som tillhör produkt- eller 
varumärkeskategorin som t.ex. förpackningar, design, färg och form.

Enligt Pieters och Wedel (2004) innehåller de flesta tryckta annonser varumärkes-, bild- och 
textelement. Varumärkeselementen består av visuella ledtrådar som varumärkesnamn eller 
logga. Textelementen innefattar all textinformation som annonsen innehåller exklusive 
varumärket. Bildelementen är allt icke textbaserat innehåll som inte är själva varumärket. 
Enligt Dahlén och Lange (2011:421) är det avgörande för annonsens utformning att hitta en 
balans mellan text och bild.

Vissa forskare rekommenderar att maximera och andra att minimera varumärkeselementens 
storlek och synlighet i annonserna. Förespråkare av att maximera dem hävdar att varumärket 
ska vara framträdande i tryckt reklam som ett steg i varumärkets värdekedja (Kapferer, 2012; 
Hoeffler och Keller, 2003). I kontrast till dessa hävdar andra forskare (Pieters och Wedel, 
2004) att varumärkets närvaro bör vara mindre framträdande eftersom varumärkeselement 
signalerar och påminner mottagaren om att budskapet är reklam, vilket minskar intresset för 



annonsen. Annonsen ska enligt detta synsätt istället vara så välgjord att konsumenten ändå 
förstår vilket varumärke som den representerar (Pieters och Wedel, 2004).

Bildelementen är den främsta beståndsdelen som fångar konsumentens uppmärksamhet 
(Pieters och Wedel, 2004). Dahlén och Lange (2011:421) menar att människans visuella 
minne är effektivare än de andra minnesfunktionerna och att reklam därför bör innehålla 
bilder.

Ju större bilderna är desto mer uppmärksamhet drar de till sig (Pieters och Wedel, 2004). 
Clow et al. (2006) menar att när bilder i reklamen innehåller människor är det viktigt att 
personerna är trovärdiga, oavsett om de är modeller, anställda, kunder eller andra. Detta 
eftersom konsumenter utvärderar om den person som avbildas i annonsen är trovärdig i 
förhållande till produkten som annonseras. Bilder och visuella delar i annonsen har stor 
påverkan på mottagare, även om texten i annonsen kan förmedla en del av den information 
som behövs för att utvärdera trovärdigheten. Även om studien som Clow och hans 
medarbetare genomförde hade en annan infallsvinkel, då den behandlade serviceföretag, visar 
den på en stark positiv korrelation mellan attityd till bildinnehållet och attityd den sålda 
produkten (Clow et al., 2006).

Solomon (2013:298) menar att bilder är effektiva när annonsören vill tala till mottagarens 
känslor, och att det är just därför många annonser baseras på visuella uttryck, men att bilder 
däremot inte är lika effektiva när annonsen vill kommunicera fakta. Solomon pekar på 
forskning som visar att annonser med samma information får olika respons när de 
presenterats visuellt respektive via text. Visuell kommunikation har större påverkan på den 
estetiska utvärderingen och text har större påverkan på den funktionella utvärderingen. 
Däremot blir ord mer effektiva när medföljande bild förstärker budskapet, särskilt när bildens 
och textens budskap är starkt relaterade till varandra. Det kräver en större ansträngning att 
tolka budskap i text vilket gör att text passar bäst för annonser som innehåller 
högengagemangsprodukter som får mottagaren att verkligen ägna tid åt budskapet (Solomon, 
2013:298f).

2.4.2 Budskapsrelaterade faktorer 
Budskapsrelaterade faktorer syftar på associationer som skapas av reklamens format, 
argumenten som används, vilka känslor som förmedlas eller vilken information som 
förmedlas. För mycket information kan skapa irritation, vilket i sin tur kan leda till 
missförstånd.

Huhmann och Albinsson (2012) menar att när texten innehåller retoriska argument påverkas 
endast attityden till annonsen när argumenten bearbetas av konsumenten. Vid otillräcklig 
bearbetning ökar varken konsumentens varumärkeskännedom eller textens förmåga att 
påverka konsumenten. Enligt Pieters och Wedel (2004) är textelementen också en nyckel för 
att fånga konsumentens uppmärksamhet. Därför anser många att rubriker utgör en viktig del i 
annonser. Studien visar att ju större texten i annonsen är, desto mer uppmärksamhet drar hela 
annonsen till sig (Pieters och Wedel, 2004).

Dahlqvist och Linde (2009:84f) menar att utformningen och kombinationen mellan 
textelement och bildelement beror på kommunikationsstrategin bakom annonsen. De säger att 
aktiva val mellan att kommunicera med grunda respektive djupa argument och med text 
respektive bild alltid bör fattas vid utformningen av annonsen. Till en högt motiverad 
målgrupp är det lättare att förmedla en lång och invecklad diskussion eller kanske en 



dubbeltydig bildlösning. Till en målgrupp med begränsad motivation upplevs två argument 
som mycket även om det förekommer i samband med en enkel och tydlig bildform. Är målet 
att kommunicera med en rationell strategi, det vill säga faktaargument som går mer på djupet, 
är det ett naturligt val att primärt utforma annonsen med mer avancerade argument i text och 
siffror. Budskap som inte ställer höga krav på motivation utformas istället med text och bild 
som är enklare att förstå och utgår från en repetitiv strategi (Dahlqvist och Linde, 2009:86f). 
Det är med andra ord viktigt att anpassa marknadsföringen beroende på om produkten som 
annonseras är en högengagemangsprodukt eller lågengagemangsprodukt. Högengagemangs-
produkter är sådana produkter som engagerar oss mer och köpbesluten kräver ofta mer 
tankearbete eftersom produkterna betyder mer för konsumenten. Lågengagemangsprodukter 
kännetecknas av att konsumenten inte är direkt intresserad av dem, ofta handlar det om 
produkter vi av någon anledning måste ha t.ex. mat eller toalettpapper. Ungefär 80 % av alla 
köp som görs är köp av lågengagemangsprodukter. Människors selektiva perception gör att vi 
reagerar mer på produkter som vi är mer engagerade i och vi är då beredda att ta in mer 
information. För högengagemangsprodukter kan fokus läggas mer på själva produkten och 
detaljer kring dess funktioner. För lågengagemangsprodukter lyfts ofta andra associationer 
fram i annonserna, t.ex. kändisar (Dahlén och Lange, 2009:362ff).

2.4.3 Kampanjrelaterade faktorer 
Kampanjrelaterade faktorer syftar på associationer som skapas av de olika mediekanaler 
används i en och samma kampanj. Om företag exempelvis använder flera kanaler 
samtidigt i en kampanj, kan dessa gemensamt vara med och påverka konsumenter. Vår 
studie syftar till att studera hur annonsers utformning påverkar företagets image, därmed 
väljer vi att exkludera andra kommunikationskanaler inom ramen för denna studie.

2.4.4 Konsumentrelaterade faktorer 

Konsumentrelaterade faktorer är hur annonsens grafiska byggstenar påverkar 
mottagarens tolkning. Mottagarens allmänna intresse för produkten (Debasish och 
Muralidhar, 2013) och dennes attityd till reklam i allmänhet (Abhilasha, 2000) påverkar 
personens värdering av annonsen. Konsumenter som har högt engagemang och är 
bekanta med produktkategorin i stort har en större tendens att uppfatta vad varumärket 
står för, medan människor som har en negativ inställning till reklam överhuvudtaget är 
mer benägna att misstolka detta. Varumärkeslojala konsumenter är ofta mer fokuserade 
på sina favoritvarumärken, och visar därför mindre intresse för andra varumärken 
(Pelsmacker et al, 2010:115ff). 

Tidigare kunskap och förväntningar När konsumenten tolkar budskap i annonser 
används inom psykologin uttrycket perception, vilket Evans et al (2008:50ff) beskriver 
som en process där individen översätter stimuli till respons. Perception sker inte isolerat 
från ett budskaps huvudsakliga innehåll utan erfarenheter och minnen från annonser med 
liknande utformning vad gäller färg, form, innehåll, text, typsnitt m.m. kan påverka 
tolkningen av annonsen. Enligt Evans et al (2008:50ff) innebär det att människor 
sannolikt tolkar ett nytt budskap på ett sätt som stämmer med något som vi känner igen 
sedan tidigare. Konsumenters tolkning av reklambudskap grundar sig ofta på 
förväntningar. Förväntningar kan uppstå ur kontexten och andra variabler i annonsen 
(Evans et al, 2008:50ff). När konsumenter ser ett typsnitt, figurer, uttryck eller andra 
ledtrådar som den känner igen påverkar dessa tolkningen av annonsens budskap.



Lagen om slutenhet  Lagen om slutenhet betyder att viss information inte framgår 
explicit i bilden, och därför kräver en tolkning av konsumenten. Det säregna eller 
avvikande gör att konsumenten i större utsträckning lägger märke till annonsen och 
uppmanar indirekt konsumenten att lösa ett problem och ägna tid åt att tolka budskapet 
(Evans et al, 2008:55). Ofullständiga eller mångtydiga budskap är alltså 
en teknik för att fånga konsumenters uppmärksamhet och att försöka få konsumenten att 
dra egna slutsatser (Dahlén och Lange, 2009:426). I reklamen kan det presenteras olika 
fakta eller argument som alla pekar i en viss riktning men om reklamen är ofullständig 
tvingas konsumenten att behandla informationen. När konsumenten drar slutsatser själv 
och inte bara låter sig övertalas blir budskapet både mer minnesvärt, övertygande och 
intressant för denne. Samtidigt kan det finnas en risk med att överlämna ansvaret till 
konsumenten, eftersom man som avsändare man inte kan vara säker på att mottagaren 
behandlar informationen i någon större utsträckning eller så som avsändaren tänkt. 
Därför bör annonser som använder denna teknik hållas enkla så det inte krävs för mycket 
ansträngning för att förstå budskapet. 

Limbiska signaler Att kommunicera till människors undermedvetna att är något som 
reklambranschen länge intresserat sig för. Subliminal perception är att sända stimuli 
under gränsen för vad konsumenten medvetet kan uppfatta. I dagens reklamutformning 
handlar det om att utforma budskap som talar till konsumenters undermedvetna och 
kännande sida istället för människors medvetna och tänkande sida. Det görs genom 
limbiska signaler, vilket innebär signaler som behandlas av det limbiska systemet, även 
kallad reptilhjärnan. Det kan handla om ömhet, värme, ilska, rädsla och attraktion. 
Limbiska signaler aktiverar känslor hos mottagaren och har en tendens att höja 
reklamens effektivitet. Känslor aktiveras dessutom automatiskt och kopplas sedan till 
reklaminnehållet. På så sätt laddas varumärket med känslor som association (Dahlén och 
Lange, 2009:432ff).

2.5 Jakobsons modell för meddelandets funktioner 

Lingvisten Roman Jakobson skapade en modell (1958) som består av en avsändare, ett 
meddelande och en mottagare, och alltså till stor del bygger på samma enkla linjära struktur 
som Shannon och Weavers sändarmodell. Jakobson intresserade sig dock för meddelandens 
innehåll och interna strukturer vilket gör att hans modell kommer till slutsatser som mer 
liknar användarforskningen. Han sammanlänkar processkolan och semiotiken genom att 
belysa såväl avsändarens som mottagarens avsikter och tolkningar. 

Det Jakobson kallar kommunikationsfaktorer i modellen beskriver vad som är nödvändigt för 
att kommunikation ska kunna uppstå. Förutom en avsändare och en mottagare menar 
Jakobson att meddelandet måste ha en kontext (ett sammanhang) som ger det en djupare 
betydelse, att det måste finnas fysiska kanaler som fungerar som psykologiska kontakter 
mellan sändare och mottagare samt koder som sändaren och mottagaren förstår på samma sätt 
(Fiske, 2010:32ff). Vidare bestämmer var och en av kommunikationsfaktorerna, enligt 
Jakobson, en specifik funktion hos språket. 

För att göra kopplingen mellan vilka faktorer som sammanlänkas med respektive språklig 
funktion enklare har vi slagit samman de två modellerna ur Fiske (2010:33) till en modell.

 
 



Den får då följande utseende:
 

 
Figur 2.3. Kommunikationsfaktorer och deras funktioner. 
Egen bearbetning av Fiskes (2010:33) modell med Falkheimers (2010:141) svenska 
vokabulär. 
 
Alla sex typer av funktioner går att identifiera i alla typer av muntlig och skriftlig 
kommunikation (Falkheimer, 2010:141ff). Däremot beror styrkan på funktionerna i 
kommunikationen på vad det är för typ av meddelande (Fiske, 2010:33).
 
Emotiv funktion: Kommunikationsprocessens känslomässiga funktion som beskriver 
avsändarens relation till meddelandet och används för att kommunicera avsändarens känslor, 
attityder, status, och klass (Fiske, 2010: 33). Funktionerna skapar i sin tur olika reaktioner 
hos mottagaren beroende på dennes attityd, referensramar och värderingar. Dessa tre stammar 
ur såväl individuell som kulturell tradition (Falkheimer, 2010:141). 

Övertygande funktion: En viktig funktion vid analyser av uppmaningar, reklam och 
strategisk kommunikation, som kan användas för att analysera avsändarens syfte. Här 
återfinns företagens säljargument och hur de vill bli förstådda, kort sagt den effekt 
meddelandet har på mottagaren. (Falkheimer, 2010:141) 

Informativ funktion: Att förmedla information i meddelandet som är sann och objektiv. 
(Falkheimer, 2010:141) 

Fatisk funktion: Meddelandets sociala funktion som är till för att skapa kontakt mellan 
sändare och mottagare. Att hälsa och utbyta artighetsfraser är exempel på fatiska funktioner. 
De ger ingen viktig information men bidrar till den sociala gemenskapen (Falkheimer, 
2010:141). 

Metalingvistisk funktion: Mottagaren kan identifiera vad det är för typ av meddelande 
genom att sändaren följer vissa koder. Vissa etablerade uttryckssätt används vid reklam, 
andra vid politisk information etc. Eftersom koderna är ständigt återkommande och typiska 
för sin genre kan de lätt identifieras (Falkheimer, 2010:141) och de existerar implicit eller 
explicit i alla typer av meddelanden (Fiske, 2010:34). 



Estetisk funktion: Meddelandets relation till sig själv (Fiske, 2010:34) i form av dess estetik, 
retorik, stil och form. Till exempel inger en väl genomarbetad broschyr eller ett genomtänkt 
tal mycket mer förtroende än hafsigt sammanställda sådana (Falkheimer, 2010:141).

Falkheimer menar att människor lättare uppfattar och lär sig sådant som de redan känner till 
och att sändaren därför bör ge meddelandet en struktur som är entydig, strukturerad och har 
ett visst mått av förutsägbarhet eftersom det förenklar människors tolkning. Enligt denna teori 
innebär förenkling att mängden brus som meddelandet utsätts för minskar och att chansen att 
det når mottagaren oförvanskat ökar (Falkheimer 2010:44). Kopplat till Jakobsons teori om 
meddelandetyper innebär detta att sändaren har möjlighet att minska bruset genom att välja 
en form som är välbekant för mottagaren, eftersom mottagaren förstår ett meddelande genom 
den förförståelse han eller hon har skapas baserat på alla tidigare mottagna meddelanden.
  



3. Metod
3.1 Kunskapsproduktion 
Den deduktiva ansatsen kopplas ofta samman med en syn på världen som säger att det finns 
en objektiv verklighet, vilken författaren bör finna genom i huvudsak kvantitativa metoder 
(Lundahl och Skärvad, 2011:38ff). Deduktiv ansats innebär att utifrån generella principer dra 
slutsatser om enskilda händelser (Andersen, 2012:35). För den induktiva ansatsen anses 
istället kvalitativa metoder typiskt och tolkningarna kopplas till tid och rum (Lundahl och 
Skärvad, 2011:38ff). Induktiv ansats innebär således att studien av en enskild händelse leder 
till ny teoretisk kunskap.

Eftersom respondenternas syn på de annonser som vi visat dem ligger som grund för 
undersökningen är dess ansats i grunden induktiv. Däremot stämmer vårt förfarande inte till 
fullo med det induktiva synsättet då vi inledde vår studie med att skapa en grund för studien i 
tidigare forskning. Vårt arbetssätt stöds dock av Andersen (2012:35), som menar att både 
induktiva och deduktiva tillvägagångssätt vävs samman och samexisterar i 
samhällsvetenskapliga undersökningsprocesser. 

Vi inledde vår kunskapssökning i Business Source Complete med att söka efter studier på 
området image och profil med avsikt att finna användbara teorier och modeller. De funna 
källorna förde oss sedan vidare mot bredare ämnesområden i riktning marknadsföring och 
marknadskommunikation, vilket skedde i såväl andra vetenskapliga studier som 
företagsekonomisk litteratur. 

3.2 Metodval 
Vår avsikt med undersökningen är att öka kunskapen kring hur företag genom annonsens 
uppbyggnad kan påverka sin image, vilket stämmer väl in på Ekström och Larssons 
(2000:50) beskrivning av när kvalitativ metod är lämplig. De menar att kvalitativ metod bör 
användas då man söker förståelse för fenomen, mönster, kännetecken och de variationer och 
avvikelser som ryms inom dessa. Den kunskap vi söker låter sig inte heller så lätt 
kategoriseras, vilket är en förutsättning för genomförandet av kvantitativa undersökningar 
(Andersen, 2012:162). Vid kvalitativa metodval används enligt Eriksson och Wiedersheim-
Paul (2011:97) huvudsakligen enkäter eller intervjuer.  
 
Genom att genomföra kvalitativa djupintervjuer där ett antal potentiella konsumenter får 
associera tämligen fritt kring sin uppfattning av tre olika annonser kommer vi inte nå en 
förståelse för alla aspekter kring annonsering, men istället finns goda chanser att skapa en 
djupare förståelse för de delar som behandlas (Holme och Solvang, 1997:89ff), då kvalitativa 
studier innebär att forskaren strävar efter att sätta sig in i den undersöktes situation och se 
världen utifrån hans eller hennes perspektiv.  
 
En alternativ metod till djupintervjuer hade varit att genomföra en survey där vi sökt upp 
många respondenter genom slumpmässigt urval (Lundahl och Skärvad, 2011:168). Med den 
metoden hade det däremot inte varit möjligt att låta respondenterna välja sina egna ord och 
utveckla sina tankegångar, vilket den valda metoden tillät. Ytterligare en alternativ metod 
hade varit att låta många respondenter kommentera och betygsätta väldigt många annonser. 
Även i det fallet hade resultatet givit ett bredare statistisk underlag, men inte samma djupa 
förståelse för våra respondenters åsikter. Båda dessa alternativa insamlingssätt för empirin 
hade inneburit ett mer kvantitativt angreppssätt av problemet (Andersen, 2012:26).   



3.3 Urvalsteknik 
När forskaren fattar beslut om hur urvalet av respondenter skall ske, innebär detta ofta en 
avvägning mellan att uppnå hög kvalitet på urvalet samtidigt som den tid och de resurser som 
står till buds innebär begränsningar (Lundahl och Skärvad, 2011:97). Ett sannolikhetsurval i 
form av till exempel ett slumpmässigt urval är en förutsättning för att resultatet ska vara 
representativt för en hel population (Lundahl och Skärvad, 2011:97), vilket är mycket viktigt 
i statistiska studier. När det å andra sidan gäller att förklara samband mellan variabler är 
kraven på representativa urval inte lika stora (Andersen, 2012:123) eftersom sambanden 
består oavsett om urvalet är stort eller litet.  I vår undersökning är vår avsikt att undersöka 
sambanden mellan annonsernas utformning och företagens image, vilket gör kraven på 
generaliserbarhet mindre omfattande.  

3.3.1 Val av företag och annonser 

För att uppnå syftet med vår studie var målsättningen under vår urvalsprocess att hitta företag 
som (1) arbetar med imagebyggande varumärkesarbete, (2) marknadsför sig via 
printannonser och (3) att vi på kort varsel kunde få möjlighet att genomföra en intervju med 
personal på företaget. Genom intervjuer ville vi få svar på frågor angående företagens 
målsättningar med annonseringen samt vilken image de vill skapa med den utifrån sin profil.  
 
Det första steget i urvalet av annonser gjorde vi tämligen godtyckligt genom att gå igenom 
aktuella tidskrifter på ett bibliotek och välja ut ett stort antal annonser som vi upplevde som 
spännande. Därefter påbörjade vi en mer strategisk genomgång av materialet där en 
förutsättning för att gå vidare i processen var att företagen skulle arbeta med imageskapande 
annonsering. Vi förbehöll oss själva rätten att avgöra om så var fallet, men kontrollerade 
detta med företagen senare i samband med att vi kontaktade företagen. För oss innebar 
imageskapande annonsering dels att en produkt inte var i omedelbar fokus, dels att denna inte 
marknadsfördes med pris och försäljningsställe.  
 
Vi valde ut tre företag som uppnådde våra utsatta kriterier. En eventuell svaghet med våra 
utvalda annonser är att de marknadsför tre olika produkter: en ansiktskräm, en jacka och ett 
par byxor. Då vårt syfte är att undersöka hur annonsernas utformning påverkar företagets 
image ur ett konsumentperspektiv kan blandningen av produkter lika gärna betraktas som en 
styrka, eftersom upptäckter av mönster och samband då kan ses som mer allmängiltiga än om 
vi valt tre annonser i samma produktkategori. Det krävs också ett resonemang kring att vi 
valde annonser från tre helt olika företag. En alternativ undersökning hade varit om vi istället 
valt tre olika annonser från ett och samma företag. På det sättet hade vi eventuellt nått andra 
resultat och funnit andra samband. Att välja ut tre annonser från ett och samma företag ger 
möjlighet till tydligare samband och jämförelser mellan annonserna. Däremot kanske vi 
öppnar upp för andra mönster och samband genom att använda tre helt olika företag. Vi valde 
därför att studera annonser från tre olika företag och överlåter det andra alternativet till en 
annan studie. 

Konsumenters tolkning av reklambudskap grundar sig ofta på förväntningar, tidigare 
erfarenheter och förförståelse (Evans et al, 2008:50ff). För att förhindra att våra 
respondenters tolkningar av annonserna skulle påverkas av tidigare kunskap och attityd 
undvek vi företag i urvalsprocessen som har väl etablerade och kända varumärken på den 
svenska marknaden. För att undersöka i vilken mån respondenterna var påverkade av tidigare 
kunskap ställde vi även kontrollfrågor om detta vid genomförandet av intervjuerna. 
 



Efter urvalet studerade vi företagens hemsidor och försökte skapa oss en bild av dem genom 
annan information som fanns tillgänglig om företagen på internet. Vi är medvetna om att 
denna typ av information måste hanteras med försiktighet, men vi anser att metoden lämpar 
sig väl för en inledande informationsinsamling. Enligt Bryman (2008) är just kartläggning 
och insamling av data till för att finna teman. För oss avsåg sökningen på nätet främst att ge 
en grundläggande hjälp med att formulera de intervjufrågor på temat profil som vi ställde till 
företagens representanter. Men vi antog också att en viss grundläggande kunskap om 
företagen vid första kontakten skulle innebära större förtroende för undersökningen och 
därmed öka sannolikheten för att de kunde tänka sig att delta. När intervjuguiden var klar 
kontaktade vi företagen och genomförde intervjuerna, med fokus på att skapa oss en bild av 
företagens profil och hur de vill uppfattas genom sin annonsering.  

3.3.2 Respondenturval och intervjuer 
Vårt mål var att studera vilken image företagen förmedlar genom sin annonsering, vilket vi 
gjort genom att visa respondenterna företagens annonser och sedan intervjua dem om deras 
uppfattning om dessa. Eftersom vi upplevde behovet av generaliserbarhet underordnad 
behovet av engagemang från respondenternas sida valde vi att genomföra ett strategiskt urval 
istället för ett sannolikhetsurval. Oavsett vilken typ av urval forskaren väljer är det viktigt att 
göra urvalet utifrån medvetet formulerade kriterier (Holme och Solvang, 1997:76).

I vårt fall ville vi nå potentiella konsumenter, men det visade sig vara en utmaning att hitta 
respondenter som var beredda att ställa upp i vår undersökning. Lösningen kan beskrivas som 
ett bekvämlighetsurval och bestod i att nyttja ytliga bekanta. För att undvika likriktning valde 
vi personer som inte tillhör vår nära vänkrets samt eftersträvade en jämn könsfördelning och 
stor åldersspridning. Av de 16 personer som vi intervjuat var åtta kvinnor och lika många 
män. De är mellan 20 och 53 år gamla, med en viss tyngdpunkt mellan 20 och 40 år. 
Avsikten med våra val var att hitta mönster, kännetecken och variationer kring företagens 
profil och image som gäller samtliga respondentgrupper, men också i viss mån sådana 
kopplade till en viss ålderskategori eller ett visst kön. 
 
I fråga om urvalet av respondenter går det att diskutera huruvida vi trots våra försök att hålla 
så hög spridning på urvalet som möjligt verkligen lyckades med detta, då vi har någon typ av 
ytlig relation till våra respondenter. Det är onekligen lättare att få människor som vet vem 
man är att ställa upp på en längre intervju av denna typ än om vi söker upp människor helt 
slumpmässigt. I urvalet har vi försökt balansera upp detta genom att välja respondenter som 
har olika ursprung, yrken etc. och som vi träffat i skiftande sammanhang, just för att minska 
likriktningen i den mån det går.
 
I urvalsprocessen valde vi bort enstaka personer som vi upplevde skulle vara ointresserade av 
att delta, vilket ju i praktiken innebär att vi i viss mån indirekt valde människor vi trodde 
skulle vara intresserade av att delta. Som vi ser det finns det både för- och nackdelar med 
detta förfarande. Om det finns ett större mått av intresse blir undersökningen mer djupgående, 
men i gengäld kan resultatet vinklas något.

Inför intervjuerna identifierade vi tre huvudområden för undersökningen; respondentens 
beskrivning av annonsen, dennes tolkning av densamma och slutligen kontrollfrågor rörande 
respondentens relation till annonsören. Vi valde denna ordning för att respondenten skulle 
beskriva annonsen med så öppet sinne som bara var möjligt, och med detta i åtanke arbetade 
vi fram en intervjuguide som fick styra upplägget på intervjun. Frågorna kring respondentens 
relation till annonsören var viktig för att ge en bild av i hur stor utsträckning respondentens 



förförståelse kan tänkas påverka uppfattningen om företaget. Vi ansåg däremot att det var 
viktigt att respondenten inte funderade kring detta själv innan han eller hon svarade på de 
övriga frågorna kring annonsen. 

3.4 Datainsamlingsteknik 
Hur standardiserad en intervju bör vara beror dels på vad forskaren önskar få för typ av svar, 
dels på dennes kvalifikationer som intervjuare. Ju större erfarenhet forskaren har desto 
mindre strukturerad kan intervjun vara (Andersen, 2012;182ff). Vår intervjuguide innehöll 
tämligen preciserade frågor och var i stort sett strukturerad. I intervjusituationen var vi 
samtidigt beredda att anpassa, lägga till och ta bort saker under intervjuns gång ifall något 
inte visade sig fungera. Detta resulterade i att ett par extra frågor tillfördes intervjuguiden 
efter de inledande intervjuerna. Vår avsikt var att följa den ordningsföljd vi bestämt, men 
eftersom frågorna var öppna så förekom det relativt ofta att de frågor som vi ville ha 
besvarade vävdes in i ett och samma svar. Ibland krävdes också kompletterande frågor för att 
belysa ämnet från alla de vinklar som vi ville. Trots den relativt fasta formen strävade vi efter 
att vara observanta och flexibla i intervjusituationen och beredda på att nya idéer kunde dyka 
upp. För att minimera att den mänskliga faktorn skulle påverkande genomförandet av 
intervjuerna strävade vi efter att vara neutrala och icke-bedömande, genom att i så stor 
utsträckning som möjligt lyssna på ett reflekterande sätt och vara uppmärksamma på både 
verbala och icke-verbala budskap, vilket rekommenderas av bland andra Merriam (1994:88ff). 

Vi förde anteckningar under intervjun, ett förfarande som Lundahl och Skärvad (2011:120) 
anser är lämpligt i de fall då intervjun är strukturerad eller semistrukturerad. Ett förfarande 
som hade medfört mindre risker att något viktigt glöms bort, är att istället spela in och 
transkribera innehållet. Inspelning kan däremot leda till att respondenten upplever situationen 
som obehaglig, vilket får hämmande effekter (Lundahl och Skärvad, 2011:120). För att 
minska risken för att glömma viktiga detaljer såg vi till att ha som rutin att skriva rent 
anteckningarna i direkt anslutning till den genomförda intervjun medan den fortfarande fanns 
i färskt minne. Vår upplevelse efter genomförda intervjuer var att vi hann anteckna det 
viktiga som sades under samtalen. Det förfarande som vi använde under intervjun kan således 
anses ligga i gränslandet mellan strukturerad och semistrukturerad (Andersen, 2012:183f)
Intervjuguiden återfinns i appendix 10.3.

3.5 Datainsamlingsteknik 
All vetenskap har generaliserande anspråk, vilket innebär att resultatet från en enskild studie 
inte bara ska kunna ge kunskap om det enskilda fallet, utan ge generell kunskap för 
forskningen att bygga vidare på. I kvalitativ forskning görs intensiva studier av ett fåtal fall 
och kan därför inte anses vara statistiskt representativa för en större population. Dock kan 
man ändå få generella kunskaper från kvalitativa studier som handlar om grundläggande 
egenskaper och strukturer (Ekström och Larsson, 2000:56ff). Enligt vår uppfattning finns 
paralleller mellan de svar som våra respondenter givit som indikerar att kunskapen utifrån 
dem i hög grad kan anses vara representativ. Å andra sidan finns en annan aspekt av 
generaliserbarhet, nämligen att svaren endast ger en trovärdig grund för att dra slutsatser om 
de av annonsens egenskaper som vi berör i undersökningen.  

 

 



3.6 Reliabilitet 
Hög reliabilitet innebär att det inte finns några slumpmässiga mätfel. Detta uppnås genom att 
intervjuerna genomförs på ett så identiskt sätt som över huvud taget är möjligt (Lundahl och 
Skärvad, 2011:152). 

I vår undersökning var vår avsikt att träffa de personer vi intervjuade eftersom detta ger en 
bättre möjlighet att uppfatta ytterligare en dimension av svaren, den icke-verbala. Eftersom 
en av uppsatsskrivarna bor utomlands så stod valet mellan att intervjua två olika nationaliteter 
eller att välja bort det personliga mötet. Vi valde att genomföra intervjuer med enbart svenska 
respondenter, vilket fick till följd att nio intervjuer utfördes personligen och fem genomfördes 
över telefon. Två personer ansåg sig ha svårt att komma loss för en intervju och valde att 
besvara frågorna per mail trots att tidsåtgången för dem blev större och att vi försökte få till 
stånd intervjuer istället. När vi i efterhand jämförde resultaten var skillnaderna i mängden 
material och materialets innehåll tämligen små, vilket gör att vi ändå anser att vår insamlade 
data är lika tillförlitligt oavsett intervjuform. 
 
Viktigare för reliabiliteten är att vi anpassat oss efter respondenternas önskemål kring när och 
hur intervjun skulle genomföras. I vissa fall sköts intervjun upp därför att respondenten inte 
hade tid eller inte kände sig i form för att svara. En viktig punkt rörande reliabilitet handlar 
om ifall respondenten är tveksam till forskarens avsikter (Andersen, 2012:82), en risk som vi 
anser minskar vid djupintervjuer eftersom frågorna ställs genom dialog. 

3.7 Validitet 
Validitet betyder frånvaro av systematiska mätfel (Lundahl och Skärvad, 2011:153). 
Begreppet validitet delas upp i två delbegrepp, inre och yttre validitet, där inre validitet berör 
ifall definitionen av en företeelse som används i uppsatsen verkligen stämmer med 
företeelsens egenskaper i verkligheten. Yttre validitet handlar istället om ifall mätresultaten 
speglar verkligheten (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2011:60). För att mäta yttre validitet 
jämförs alltså empirins resultat med verkligheten medan inre validitet innebär en kontroll av 
om definitionerna är korrekta och allomslutande. Validitet är omdiskuterat inom kvalitativ 
forskning då begreppet innefattar mätning, något som främst är intressant i kvantitativa 
studier. I de fall det ändå används inom kvalitativa studier är det snarare hela 
forskningsprocessen som åsyftas, från datainsamling till forskarens förförståelse för ämnet 
(Patel och Davidsson, 2003:123). 

Vi inser svårigheten med att hitta relevanta mätpunkter för validitet i kvalitativa studier. Vår 
uppfattning är att undersökningens yttre validitet generellt är hög, även om den kanske 
kunnat nå ännu högre med ett annat urvalsförfarande. Denna marginella försämring av 
reliabiliteten tror vi ändå vägs upp av den kvalitetsförbättring som vi menar att 
respondenternas engagemang innebär. Vår ambition har också varit öppenhet om 
tillvägagångsätt i undersökningens alla delar för att ge läsaren en chans att följa om det vi 
föresatt oss att undersöka verkligen blivit undersökt, vilket ger läsaren själv en god chans att 
avgöra om resultaten är tillförlitliga.
  



4. Företag 1 - Oriflame
Oriflame Cosmetics, hädanefter Oriflame, är ett kosmetikaföretag som grundades i Sverige 
1967. Idag är Oriflame ett internationellt företag med försäljning i över 60 länder och en 
omsättning på över 1,5 miljarder Euro om året, där dock bara en så liten del som 1% kommer 
från den svenska marknaden. Deras affärsidé bygger på direktförsäljning. De har omkring 
8000 anställda och ca 3,6 miljoner säljare – konsulenter – som säljer deras produkter för att 
själva tjäna pengar på försäljningen. Företagets produkter är inriktade på kosmetik och 
skönhet. Företagets största marknad är Ryssland (www.oriflame.se). 

4.1 Oriflames profil 
Oriflames varumärkesprofil utgår från deras vision “To become the #1 beauty company 
selling direct”. Deras varumärkeslöfte är “Your dreams - our inspiration” och de vill genom 
sin kommunikation associeras med omtänksamhet, ärlighet och innovation1. De vill alltså 
uppfattas som ett företag som inspireras och förstår människors drömmar. Genom 
associationerna tillsammans med varumärkeslöftet är det långsiktiga målet att ta en 
drömposition2 i konsumenters medvetande (intervju med Oriflames representant). 
 
Genom sin annons vill Oriflame kommunicera sitt varumärkeslöfte “Your dreams - our 
inspiration”, som innebär att de inspireras av människors drömmar och utvecklar produkter 
utifrån människors behov och skönhetsdrömmar. Med produkten och designen på annonsen 
vill de kommunicera innovation och att de är ett företag som är “caring”, d.v.s. att de bryr sig 
om människor. Produkten Ecollagen är en antirynkkräm för kvinnor över 35 som är villiga att 
betala lite mer, d.v.s. runt 20 Euro. Oriflame ser produkten som lite mer innovativ än det 
övriga sortimentet (intervju med Oriflames representant).

 
 
 

   
                        Bild 4.1 Oriflames annons

 

The dream position”



4.2 Oriflames image 
Även om Oriflame var det företag av de tre som våra respondenter kände till bäst, var det 
ingen som uppgav att de hade någon direkt relation till företaget och ingen som sade sig ha 
använt deras produkter. Ungefär hälften av respondenterna kände till att Oriflame sysslar med 
någon form av hemförsäljningsmodell och att de sysslar med skönhetsprodukter. Ingen hade 
sett annonsen tidigare. De flesta uppmärksammade bildobjektet till höger i annonsen med den 
sminkade kvinnan, och att den direkt drar till sig respondenternas blickar kan bero på att 
ansiktet tar upp så stor del av annonsens yta. 

Respondenterna uppgav en mängd spontana associationer till annonsen. Flera fick 
associationer till smink, skönhet och fin hy (man 28; kvinna 20; kvinna 40; man 31_2; kvinna 
53). Andra beskrev mer en känsla av drömmar, rymd eller science fiction (man 31_1; kvinna 
35; kvinna 30). Två respondenter nämnde att de tycker annonsen gav ett fräschare intryck av 
Oriflame än de tidigare haft (kvinna 31; man 46). Några personer hade en mörk tolkning av 
motivet, i form av en krossad ruta (kvinna 45), vacuum, sterilt och stelt (man 31_2), mörker 
och tomhet (man 42). 
 
De flesta tyckte inte annonsen väckte några särskilda känslor. Associationer som nämndes på 
frågan om känslor var ungdomlighet (kvinna 31), exklusivt (man 28) och flärd (kvinna 53). 
Det respondenterna främst tänkte på när de såg annonsen var smink och att smink främst 
vänder sig till yngre kvinnor. Det uppkom en viss förvirring på frågan vad de tror vill 
förmedlas genom annonsen. Många tyckte att bilden gav andra signaler än själva produkten. 
Även om annonsen ansågs estetiskt snygg, upplevdes budskapet som otydligt.
 
Respondenternas beskrivning av företaget med några få ord var varierande. Flera nämnde den 
bransch och produktkategori som företaget befinner sig i med ord som skönhet, kosmetika 
eller designmedvetenhet (kvinna 26; man 23; man 28; kvinna 20: man 31_2). Respondenter 
som ingick i den primära målgruppen kvinnor 35+ beskrev dem främst med den 
försäljningsmodell som företaget arbetar med genom ord som hemförsäljning, hemparty eller 
lågpris (kvinna 35; kvinna 40; kvinna 45). En yngre kvinna beskrev att hon associerar 
varumärket till äldre (kvinna 20).

4.3 Analys av Oriflames annons 
Annonsen innehåller vad Pieters och Wedel (2004) kallar de tre elementen varumärkes-, bild- 
och textelement. Annonsens textelement består av deras varumärkeslöfte “Your dreams - our 
inspiration”. Loggan “Oriflame Sweden” representerar varumärkeselementet. Bildelementen, 
som är annonsens största beståndsdel, innehåller dels produkten “Ecollagen”, en rund vit 
burk och den högra delen av bilden som visar en kvinna.  
 
Annonsen väckte olika intresse hos respondenterna. Det var först de som inte kände något 
intresse av annonsen eller produkten. De reagerade kritiskt på att kvinnan i annonsen var för 
hårt sminkad och att sminkningen inte passade ihop med produkten som säljs. Vår 
uppfattning var att dessa personer, som var kvinnor, hade ett allmänt kritiskt synsätt på 
kosmetikareklam och hade uppfattningen att dessa ofta säljer på kvinnors utseende. Att dessa 
respondenter befann sig i den primära målgruppen (kvinnor 35+) kan vara problematisk för 
Oriflame, eftersom de hävdar att de vänder sig till denna grupp. Sambandet mellan 
sminkningen och produktens funktion ifrågasattes och verkade närmast skapa irritation eller 
förvirring. 



Den andra uppfattningen var att man tyckte annonsen var intressant på grund av dess 
estetiska utformning. Många tyckte designen var tilltalande, även om de inte visade något 
intresse för själva produkten. Flera manliga respondenter missförstod annonsen på så sätt att 
de hänvisade till produkten till smink, vilket inte stämmer eftersom det är en 
hudvårdsprodukt. Annonsens budskap var svårt att förstå sig på och beskrevs som oklart.  
 
Oriflame vill genom annonsen kommunicera innovation och omtänksamhet kopplat till 
drömmar, genom en futuristisk inramning till en innovativ skönhetsprodukt. Med 
varumärkeslöftet som en slogan i annonsen vill Oriflame kommunicera att de bryr sig om 
folks drömmar och utvecklar produkterna därefter. Ecollagen beskrivs av Oriflame som en 
ekologisk produkt med naturligt innehåll. Produkten är enligt dem innovativ genom dess 
ingredienser, men också naturlig och omtänksam mot miljön och huden. Vår empiri visar att 
det finns en diskrepans mellan hur Oriflame vill uppfattas genom annonsen och den image 
respondenterna beskrev. Ingen av våra respondenter nämnde att de fick en känsla av 
omtänksamhet eller innovation. Ord som rymd och science fiction nämndes dock, och att 
bilden såg ut som i en slags dröm. Beskrivningar gav närmast intrycket att annonsen 
illustrerar en ”framtids-dröm-miljö” än att företaget förstår folks drömmar.

Andra associationer som beskrevs var att företaget arbetar med skönhetsprodukter och smink, 
vilket går i linje med företagets profil. Ett problem är dock att produkten som är med i 
annonsen inte är smink. Enligt Debasish och Muralidhar (2013) påverkar mottagares 
allmänna intresse för produkten deras utvärdering av en annons. Detta syntes då männen 
misstog produktkategorin, medan kvinnor lyckades bättre med att tolka annonsens verkliga 
innehåll.

Enligt (Debasish och Muralidhar, 2013) påverkar annonsens grafiska byggstenar mottagarens 
utvärdering av en annons. Det fanns de som ansåg att den estetiska designen i sig var mycket 
tilltalande, men även de som inte ansåg att den var tilltalande alls. Annonsen skapade genom 
bilderna associationer kopplat till sminkreklam som ungdomlighet, exklusivitet och flärd. 
Intresset för annonsen stannade dock vid att den upplevdes estetiskt tilltalande och att 
utformningen drog till sig intresse genom sin färg och form. Utifrån de svar respondenterna 
gav upplevde vi att en stor förklaring till det svaga intresset för produkten som sådan var att 
sambandet till budskapet var otydligt.  
 
Några som var mer negativa till annonsen hade en kritisk inställning till sminkreklam överlag, 
vilket vi uppfattade var en stark anledning till flera negativa associationer. Eftersom 
konsumenters tolkning av reklambudskap ofta grundar sig på förväntningar och tidigare 
kunskaper (Evans et al, 2008:50ff) kan detta ligga till grund för deras utvärdering av 
annonsen. Därför har deras åsikter använts med försiktighet i analysen, eftersom vi vill att 
förförståelse ska påverka undersökningen i så låg grad som möjligt. 
 
Enligt Dahlén och Lange (2011:421) är det avgörande för annonsers utformning att hitta en 
balans mellan de olika elementen. I Oriflames annons upplever vi att huvudproblemet är att 
varumärkes- och bildelementen inte samspelar då annonsens budskap inte upplevs stämma 
med produkten. Vi tycker oss kunna se att de misslyckas med att skapa en annons där kvinnor 
känner att de vill vara som hon, och att det istället uppkommer en viss irritation över de ideal 
annonsen upplevs står för. Vi kan se en tydlig risk för Oriflame med att annonsen misslyckas 
med att attrahera den kundgrupp som de huvudsakligen vänder sig till.  
 
De negativa reaktionerna tycktes i sin helhet främst grunda sig i förvirring kring annonsens 



budskap. Förväntningar kan uppstå ur kontexten och andra variabler i annonsen och dessa 
kan också påverka tolkningen (Evans et al, 2008:50ff). Vår uppfattning är att bilden med 
kvinnan skapade förväntningar att annonsen säljer smink och därmed att produkten kan 
hjälpa konsumenten med att gå från grå och tråkig till att bli sminkad, snygg och färggrann. 
Förväntningar som inte stämmer eftersom produkten var en antirynkkräm, vilket skapade 
irritation och fick negativa effekter för utvärderingarna av annonsen. Den visuella delen av 
annonsen har stor betydelse för hur trovärdig annonsen upplevs, även om textelementen 
förmedlar större delen av den faktiska information som behövs för att utvärdera 
trovärdigheten. Det är viktigt att personer som framställs i reklam är trovärdiga (Clow et al, 
2006). När våra respondenter utvärderade annonsen hade de funderingar och reflektioner 
kring kvinnan på bilden och framställningen av henne. Hon förmedlade inte trovärdighet för 
den produkt som presenteras, vilket ledde till irritation över att bilden sände signaler om 
smink och ingav en ”fjortiskänsla” till en målgrupp som var klart äldre.  
 
Grunda argument passar annonsen eftersom det är en produkt med låg motivationsgrad 
(Dahlqvist och Linde, 2009:86f). Lågengagemangsprodukter bör dock innehålla text och bild 
som är enkla att förstå (Dahlén och Lange, 2009:362ff) vilket upplevdes som problematiskt 
med den här annonsen. Den information som uppfattades utifrån annonsen var ”your dreams 
our inspiration”, vilket tolkades som en slogan. Enligt Oriflame själva är det inte deras slogan, 
utan ett varumärkeslöfte. En slogans funktion är traditionellt sett ett uttryck som avser att 
göra reklam för något. Ett varumärkeslöfte skiljer sig från en slogan genom att löftet är något 
som ska uppfyllas.  
 
De limbiska signaler som verkar vara en del av annonsens utformning handlar främst om den 
estetiska utformningen och kvinnan på bilden. Även om utformningen upplevs som estetiskt 
snygg förmedlar den inte några direkta känslor, vilket brukar vara effekten av förmedlade 
limbiska signaler (Dahlén och Lange, 2009:432ff). Vår empiri pekar på att annonsens 
budskap inte väcker några direkta känslor.

4.3.1 Jakobsons modell för kommunikationens funktioner för Oriflame 
Emotiv funktion: Oriflame sätter sin tilltro till bildens och känslornas kraft snarare än att 
försöka beskriva produktens fördelar, vilket gör att konsumenten i mycket hör grad får skapa 
sig en egen tolkning av annonsen. Att respondenterna inte reagerar så känslomässigt som 
avsändarna planerat kan det betyda antingen att annonsen är fel utformad och/eller fel strategi 
använts. 

Övertygande funktion: Oriflame vill förmedla innovation, ärlighet och omtanke, samt att de 
är ett företag som kan och låter sig inspireras av drömmar. Flera av våra respondenter 
uppfattar varumärkeslöftet “your dream, our inspiration” som en slogan. Några får 
associationer till framtid och något futuristiskt. I övrigt uppfattar vi inga indikationer på att 
annonsen förmedlar de värden företaget vill associeras med genom annonsen. 
 
Informativ funktion: I stort sett samtliga respondenter är överens om att mängden faktisk 
information i annonsen är mycket liten och att en förklaring av vad ecollagen är saknas.
Fatisk funktion: Även om en majoritet av respondenterna inte uppger att annonsen väcker 
några direkta känslor, menar många att annonsen drar blickar till sig genom färgsättningen. 
Oriflame verkar förlita sig på bildens påverkan. Att avge ett varumärkeslöfte i annonsen kan 
också ses som ett försök till att skapa kontakt genom det förtroende som varumärkeslöftet är 
tänkt att förmedla. 



Metalingvistisk funktion: Flera av våra respondenter beskrev att annonsen känns typisk för 
skönhetsindustrin, och några liknade den med reklam för smink. Oriflame verkar ha valt att 
följa de koder som gäller för reklam i skönhetsindustrin, men inte lyckats fånga in vad som 
förmedlar tydlig reklam för en antirynkkräm.  

Estetisk funktion: De flesta av våra respondenter, och i stort sett samtliga män, anser att 
annonsen är mycket tilltalande. Många kommenterar att de uppskattar framför allt 
färgsättningen. Retoriskt finns inte så många slutsatser att dra då text i stort sett saknas.  
 



5. Företag 2 - Didriksons
Didriksons är ett företag som startade tillverkning av regnkläder i fiskebyn Grundsund 1913. 
Under mer än 50 år hade företaget en stabil omsättningsökning och Didriksons låg långt 
framme på produktutvecklingsområdet, vilket ledde till ett starkt varumärke. Detta gällde 
fram till 1984 då Gore-Tex kom ut på marknaden. Åren som följde ville kunderna i allt högre 
grad ha Gore-Texprodukter, men att ställa om till Gore-Tex medförde höga kostnader och 
grundarna valde att sälja företaget till Craft 1990. Under de följande åren försvann 
varumärket Didriksons allt mer och produkterna såldes istället under produktnamnet 
Compass som ansågs mer internationellt gångbart. När endast ett par produkter fortfarande 
låg kvar under varumärket köptes det upp av en anställd, Sören Andreasson. Det var 1998 
och till en början såldes enbart regnkläder. Idag har företaget breddat sitt sortiment och säljer 
huvudsakligen funktionskläder för golf, jakt, fiske och friluftsliv, men en växande andel av 
sortimentet är imagebyggande ”vanliga” kläder med kännetecknen god design, kvalitet och 
passform. Och konceptet har varit lyckat, 2002 hade företaget en omsättning på 31 miljoner 
kronor för att tio år senare ha ökat till 406 miljoner kronor. I år, 2013, räknar företaget med 
att nå en omsättning på 450 miljoner kronor (www.didriksons.com; www.sportfack.se).

 

Publicerad i Expressen Söndag 2013-04-21 
Annonstexten lyder: Campo Jacket. Campo är 
betydligt mer än en vanlig tunn isolationsjacka. 
Campo har syntetfyllning som till skillnad från 
dun inte drar till sig fukt. Stretchmaterial i 
sidorna. Tumgrepp vid ärmsluten, och 
mobilficka. Dessutom med en suverän passform. 
Finns i både damstorlekar och unisexstorlekar. 
Alla färger och fakta på www.didriksons.com 

Bild 4.2 Didriksons annons.

 

5.1 Didriksons profil 
Didriksons målgrupp är huvudsakligen familjer, men de riktar reklamen främst till kvinnor 
eftersom de anser att dessa står för en så stor del av familjers klädinköp. De strävar efter att 
vara moderna trots att de bygger varumärket på den kompetens och trovärdighet som följer 
av företagets långa historia. De sköter av ekonomiska skäl sin marknadsföring på egen hand 
utan någon större inblandning av extern byrå. De har valt att annonsera via press för 
möjligheten att variera budskapet i större utsträckning än vad andra medier ger. Didriksons 
låter tidskriftens målgrupp bestämma bildmotivet i annonsen, vilket gör att företagets 
annonser i Vi föräldrar skiljer sig markant från en annons i Hästmagazinet eller Båtnytt. 
Eftersom varumärkeselementet är så iögonfallande och såväl bild- som textelement har 
egenskaper som återkommer i samtliga annonser syns en tydlig röd tråd i annonseringen. 



Didriksons vill uppfattas som kompetenta och trovärdiga inom segmentet funktionskläder. De 
vill bygga trovärdigheten genom en kombination av det historiska arvet (företaget grundades 
1913) och modern design samt funktion. De beskriver kvalitet som en hygienfaktor och 
beskriver varumärket prismässigt som ”affordable” och ”value for money”, det vill säga att 
kvalitet går före pris, och att priset ska hållas så lågt som möjligt (intervju med Didriksons 
representant).  

5.2 Didriksons image 
Några respondenter kände till Didriksons sedan tidigare, vissa genom loggan och ett fåtal 
hade också erfarenhet av deras kläder (kvinna 20; kvinna 45). En respondent uppgav en god 
relation till företaget och hade bland annat besökt deras butik i Grundsund (man 23). De 
flesta uppgav dock att de inte hade någon direkt relation till företaget. Ingen av 
respondenterna hade sett annonsen tidigare. Mannen på bilden var det respondenternas ögon 
först drogs till, detta på grund av att bildens fokuspunkt ligger där. Flera tyckte också att den 
stora rubriken drog till sig deras uppmärksamhet (kvinna 26; kvinna 40; man 23; man 31_1). 

Den främsta spontana associationen respondenterna fick till annonsen var friluftsliv (kvinna 
31; kvinna 35; kvinna 53; man 28; man 31_2; man 46). Ord som natur, hälsa, fjäll och frihet 
nämndes också. Ingen hade några direkt negativa associationer till annonsen vid första 
ögonkastet. De associationer som uppkom vid frågan om känslor var lugn, harmoni och 
gemenskap (kvinna 30; kvinna 35; man 23; man 46). Mycket positiva känslor som kretsade 
kring friluftsliv, semester och frihet beskrevs också. Ingen uppgav några direkt negativa 
känslor. 
 
När respondenterna ombads beskriva vad de tänkte på när de såg annonsen nämndes 
naturupplevelser kopplat till egna naturminnen eller associationer kring höst, hav och 
fjällvandring utifrån annonsens bild. Några upplevde ett sug efter att ge sig ut i naturen 
(kvinna 35;man 31_2). På frågan om vad de trodde att företaget vill förmedla utgick de flesta 
från en kombination av både text och bild. Förutom att många svarade att företagets kläder 
passar bra att använda ute i naturen nämndes också hög kvalitet kopplat till deras långa 
historia (man 28). Några beskrev att texten framhåller jackans funktion (kvinna 26; kvinna 
35; man 23) och att funktionen därmed var en del av huvudbudskapet. I princip alla trodde att 
annonsen främst vänder sig till friluftsmänniskor i åldern trettio till femtio år.

Den information respondenterna uppfattade i annonsen gällde främst texten om klädernas 
funktion (kvinna 26; kvinna 35; kvinna 53; man 23; man 28; man 31_1). Några nämnde 
kvalitet, värmeegenskaper och vindtäthet. Annan information som framgick var året företaget 
startade (kvinna 35; man 42), vilket en person associerade till att de är “bra på det de gör” 
(kvinna 20). Några kommenterade också att det tydligt framgår “var man kan hitta mer 
information” (man 23) dvs. adressen till företagets hemsida (kvinna 35; kvinna 31). Flera 
respondenter kommenterade att de saknade prisinformation (kvinna 31; kvinna 35; kvinna 40; 
kvinna 45; kvinna 53; man 46).
 
När de skulle beskriva företaget med enstaka ord var associationen friluftsliv (kvinna 25; 
kvinna 20; kvinna 26) den allra vanligaste. Närliggande beskrivningar var jordnära, aktivt liv 
och frihet (man 23). Andra områden som många beskrev handlade om kvalitet (man 31_2; 
kvinna 35) och genuint (man 28; kvinna 30). Ord som tradition (man 24) och solitt (kvinna 
31) nämndes i detta sammanhang. Mer kritiska kommentarer handlade om att det är “ganska 
typiskt för halvdyra märken att inte visa produkten exakt på bild utan att ha en text som 



beskriver istället” (kvinna 40) och att annonsen “känns oinspirerande som en gammal 
postorderkatalog” (man 31_1).

På frågan om annonsen fångade deras intresse och i så fall varför, svarade flera ja och att de 
fick en bra känsla av den (kvinna 30; kvinna 31; kvinna 35; man 31_2; man 23; man 42; man 
46). Några tyckte inte att den var tilltalande men sade också att de inte var intresserade av 
den här typen av produkter (man 24; man 31_1; kvinna 20). En person tyckte att det var 
väldigt intressant att företaget hade en så lång historia, hänvisat till årtalet 1913 (man 28).
Några tyckte annonsen var inspirerande men att de inte kände någon direkt köplust (kvinna 
26; kvinna 53). En annan åsikt var att annonsen är lite för stereotyp och att det finns många 
som ser likadana ut (kvinna 45). 

Majoriteten av alla respondenter upplevde annonsen som bra och att den var mysig och 
väckte sköna känslor (kvinna 31; kvinna 35; kvinna 20; kvinna 26; man 23; man 31_2; man 
42; man 46). Några andra tyckte annonsen var lite “typisk annons” och ”mainstream” och lite 
för lik andra annonser (kvinna 40; kvinna 45). Skulle man ta bort texten är det frågan om man 
skulle veta att det är Didriksons sade en respondent (man 24). 

5.3 Analys av Didriksons annons 
Den image av företaget som beskrevs utifrån annonsen hade många beröringspunkter med 
den profil företaget vill förmedla. Det fanns flera som kände igen företaget sedan tidigare, 
främst genom deras logotype. Även om någon enstaka respondent hade erfarenhet av deras 
produkter är vår uppfattning är att våra respondenter skapade sig en bild av företaget i 
huvudsak genom annonsen vi visade, då inget i svaren tydde på bias i någon riktning.

Dahlén och Lange (2011:421) menar att människans visuella minne är effektivare än de andra 
minnesfunktionerna och att reklam därför bör innehålla bilder. Didriksons annons består 
huvudsakligen av en bild som föreställer två människor som sitter på ett liggunderlag 
utomhus på en höjd med havet som skymtar nedanför. Annonsen skapade positiva 
associationer vilket vi upplevde berodde på bildens utformning. Solomon (2013:298) menar 
att bilder är effektiva när annonsören vill tala till mottagarens känslor och att det är därför 
många annonser just baseras på visuella uttryck. Didriksons annons skapade känslomässiga 
associationer som beskrevs med ord som mysigt, frihet, harmoni och en skön känsla.  
 
Genom att använda sig av limbiska signaler i annonser kan avsändaren lyckas aktivera 
känslor hos mottagaren, vilket har en tendens att höja reklamens effektivitet. Känslor kan 
sedan aktiveras automatiskt och kopplas till reklaminnehållet. På så sätt kan varumärket 
laddas med känslorna som association (Dahlén och Lange, 2009:432ff). Genom att använda 
en bild av en situation som många konsumenter känner igen sig i lyckas företaget trigga 
mottagarnas limbiska signaler. Annonsen framkallade känslomässiga associationer till 
barndom och andra sköna stunder som respondenterna beskrev att de upplevt. Vår 
uppfattning är att bilden väckte känslor hos respondenterna och skapade associationer till 
minnen genom motivet.

Clow et al (2006) menar att när bilder i reklam innehåller människor är det viktigt att 
personerna är trovärdiga. Vår uppfattning är att Didriksons lyckats skapa en annons med 
personer som är trovärdiga i förhållande till budskapet och helheten. Inga negativa 
associationer beskrevs kopplat till människorna på bilden.



Ord blir mer effektiva när medföljande bild förstärker budskapet, särskilt när bildens budskap 
är starkt relaterad till textens (Solomon, 2013:298f). Texten i Didriksons annons beskriver 
klädernas funktion vilket gjorde att kläderna också uppfattades som plagg gjorda för 
friluftsaktiviteter. Respondenterna uppfattade också att företagets kläder passar bra att 
använda ute i naturen och flera nämnde hög kvalitet som associeras till deras historia. 
Kvalitet och funktion stämmer överens med delar av det som företaget vill förmedla genom 
sin kommunikation.

Vissa forskare rekommenderar att maximera och andra att minimera 
varumärkeselementens storlek och synlighet i annonser. Förespråkare av att maximera 
dem hävdar att varumärket ska vara framträdande i tryckt reklam som ett steg i 
varumärkets värdekedja (Kapferer, 2012; Hoeffler och Keller, 2003). Didrikssons har 
valt en storlek och placering på logotypen i annonsen som ger den en framträdande roll. 
Det faktum att den består av såväl företagsnamnet som etableringsår och -ort, signalerar 
att de stolt visar upp och vill kommunicera företagets långa tradition. Det visade sig 
också att Didriksons uppfattas som trovärdiga och högkvalitativa. Vår uppfattning är att 
dessa associationer är ett resultat av bland annat kopplingen till årtalet 1913. Genom 
annonsens utformning lyckas avsändarna kommunicera varumärkesnamnet tillsammans 
med företagets historia. Vår analys är att varumärket och bilden tillsammans med 
informationstexten lyckas förmedla funktionen och kategorin på ett sätt som upplevs 
tydligt.

Didriksons avsikt är att skapa associationer inte bara till funktion utan också till design.
Ingen upplevde Didriksons som moderna, trendiga eller nämnde något om design. Ett 
hinder för att konsumenter ska få associationer som design skulle kunna vara att 
klädkategorin funktionskläder inte är speciellt relaterat till design och mode. För att 
skapa denna association skulle de troligtvis behöva arbeta mer aktivt med text och bild 
för att försöka förtydliga att deras kläder faktiskt bör associeras till mode.

Lagen om slutenhet kan vara effektiv om den uppmanar konsumenten att själv lösa 
problem genom att ägna tid åt tolkning av budskapet (Evans et al, 2008:55). Det handlar 
om att låta mottagaren dra egna slutsatser utifrån vad den ser på bilden (Dahlén och 
Lange, 2009:426). Det tvingar mottagaren att behandla informationen, vilket gör 
budskapet mer minnesvärt. Bilden i Didriksons annons är en närbild på två människor 
som sitter ute i naturen. Eftersom bilden inte avslöjar skälet till att personerna befinner 
sig där så lockas betraktaren att fylla i den informationen själv och skapa associationer 
som utgår från den enskilde individen. Evans et al (2008:55) kallar detta lagen om 
slutenhet och Dahlén och Lange (2009:426) beskriver detta med att försöka få 
konsumenten att dra egna slutsatser genom att presentera en viss fakta.  I vår 
undersökning syntes det att respondenterna drog egna slutsatser genom att 
associationerna var så varierande kring aktiviteter som bland annat fiske, fjällvandring 
och camping. Vår uppfattning är att bilden bjuder in mottagaren att fylla i och dra egna 
slutsatser om helheten.

En mer negativ reflektion kring annonsen var att den upplevs som mainstream, för lik all 
reklam i sin genre och att den inte går att särskilja från konkurrenterna. Andra beskrivningar 
var “grundkurs i marknadsföring” och att den påminner om en klassisk postorderkatalog. 
Trots att detta var kritik mot annonsen är vår analys att dessa beskrivningar inte 
nödvändigtvis behöver vara något negativt. Att annonsen är lik reklam i sin genre gjorde 
också att den kunde placeras i en produktkategori lättare och snabbare. Förväntningar som 



kan uppstå ur kontext och andra variabler påverkar tolkningen (Evans et al, 2008:50ff) och en 
annons som utformas utifrån ett ”mainstream utseende” kan därför hjälpa oinitierade 
konsumenter att förstå produktkategorin. Eftersom Didriksons vill uppfattas som traditionella 
skulle det kanske inte fungera att deras annonser skulle förmedla exempelvis innovation och 
nytänkande. En stor utmaning för företaget är därför att hitta balansen mellan tradition och 
design och mode.

5.3.1 Jakobsons modell för kommunikationens funktioner för Didriksons 

Emotiv funktion: Didriksons ser sitt historiska arv bestående av både dokument och bilder 
som ett försprång och har valt att bygga hela sin hemsida och en del marknadsföring på 
berättande genom storytelling. Didriksons säger att de vill uppfattas som kompetenta, anrika, 
erfarna och trovärdiga, vilket också stämmer med den bild som flera av våra respondenter 
fick. Bland dem som kände till företaget sedan tidigare beskrevs företaget i liknande ordalag, 
men även bland dem som stiftat sin första kontakt med företaget genom vår undersökning 
beskrev associationer som genuint och kvalitet. 

Övertygande funktion: Didriksons annons beskriver tydligt genom text vilka fördelar 
isolationsjackan har jämfört med dun, samt hur väldesignad jackan är eftersom den har 
stretch i sidorna, tumgrepp etc. Detaljer som kan få läsaren att sortera in produkten som bättre 
än konkurrenternas vid en jämförelse. 

Informativ funktion: Produkttexten framställs väldigt sakligt, vilket skapar en känsla av att 
informationen är objektiv. Flera respondenter berömmer annonsen för att den är informativ. 
Några tycker dock det saknas prisuppgift. 

Fatisk funktion: Kontakten skapas i denna annons främst genom att en skön känsla 
förmedlas, men också att företagets historia berättas genom loggan. 

Metalingvistisk funktion: Didriksons signalerar tydligt att det rör sig om reklam genom 
både text- och bildspråk. Våra respondenter kommenterar att de känner igen reklam för just 
fritidskläder i hur annonsen är uppbyggd. Flera kommenterar också att loggan är extremt 
framträdande, vilket ger dem en tydlig signal att det rör sig om reklam.  

Estetisk funktion: Några av våra respondenter kommenterar att annonsen är lite väl typisk 
för sin genre, den uppfattas delvis som tråkig. Samtidigt förmedlas en skön känsla i annonsen 
utan att känna att någon påfallande köplust beskrevs för själva produkten. Den positiva 
känslan kan mycket väl leva kvar i respondenternas medvetande och väga in i en 
beslutssituation senare. Texten är kort och koncis och utan krusiduller.



6. Företag 3 - Denim Demon
Denim Demon är ett svenskt jeansmärke och familjeföretag som startade 2007. Företagets 
grundtanke var att gå tillbaks till denimens rötter som slitstarka arbetskläder som inte är så 
modeberoende. Denim Demon affärsidé är bästa möjliga produkter med rötter i vintage- och 
denimkulturen. Det varumärkeslöfte de ger är “we are about passion, culture and heritage.” 
Detta gör de tre bröderna som arbetar i företaget genom att hämta inspiration från sitt samiska 
arv. Kläderna, vars slitstyrka testas av familj och vänner i rennäringen, har samiska namn och 
varje plagg har någon eller några detaljer som påminner om den samiska kulturen. Företagets 
omsättning har mer än fördubblats på två år, och var 4 480 000 kronor 2011. Genom internet 
och andra försäljningsställen säljs produkterna i Norden, Holland, Belgien, Tyskland, 
Schweiz, Österrike, Storbritannien, Spanien, Italien, Japan, Australien, Sydafrika och USA. 
Våren 2011 öppnade den enda egna butiken i Stockholm (www.denimdemon.se). 

 
Bild 6.1 Denim Demons annons

6.1 Denim Demons profil 
Denim Demons primära målgrupp beskrivs av företagets representant som “män 25-35 som 
har ett fast jobb, stadig inkomst, inget rikemans men är beredd att lägga lite mer på kvalitet”. 
Deras varumärke är kopplat till samekulturen, vilket kommer av ägarnas släktband. Deras 
jeans riktar sig till konsumenter som är vill ha kvalitet och är villiga att betala lite mer för att 
få det. De vill uppfattas som ett klassiskt varumärke med lite twist och förstås är den samiska 
anknytningen viktig. Framförallt handlar associationerna till varumärket om ”någonting mer 
än bara ett plagg”. Kläderna bär små detaljer från tillverkningen och spår av samekulturen 
som ägarna menar gör att de kan ”pånyttfödas” när konsumenten upptäcker detaljerna. 
Genom sin annonsering vill Denim Demon uppfattas som ett varumärke kopplat till 
samekulturen. Produkterna har saker att berätta där historien är ett mervärde som 



kommuniceras via annonsering, i produkternas material och i detaljer som färger och 
hornknappar. Annonseringen vänder sig inte bara till samer, utan till människor som 
uppskattar detaljer i ett klädesplagg (intervju med Denim Demons representant).

6.2 Denim Demons image 
Den annons som ingår i undersökningen publicerades i tidningen Filter i april 2013. 
Annonsen har en rubrik som lyder “Hur kan ett par jeans vara samiska?”. En av våra 
respondenter kunde en dra sig till minnes att hon hört namnet Denim Demon tidigare. Ingen 
respondent uppgav att de hade någon relation överhuvudtaget till företaget, använt jeansen 
eller sett annonsen tidigare. De flesta respondenterna uppgav att bilden på jeansen i annonsen 
drog till sig deras första uppmärksamhet. 

Respondenterna beskrev olika associationer kopplat till annonsens innehåll och dess produkt. 
Ungefär hälften av respondenterna beskrev associationer kopplat till själva produkten jeans. 
De produktassociationer som nämndes var genuinitet, hållbarhet och slittålighet (kvinna 26; 
man 24; kvinna 45; kvinna 53). De respondenter som inte primärt nämnde associationer till 
produkten beskrev istället historien om samerna. Vissa uppfattade det som ett sorts politiskt 
budskap om samer och deras situation (kvinna 40; man 31_2; man 42). En person uppfattade 
det politiska budskapet kring samerna starkare än själva produkten, han menade att man 
tänker mer på samernas rättigheter och situation i samhället än på jeans efter att ha läst 
annonsen (man 31).  
 
Flera påpekade att texten var för lång (kvinna 20 år; kvinna 26 år; man 23 år; kvinna 30 år) 
och upplevde att de sannolikt inte hade läst den om de inte blivit ombedda att göra det 
(kvinna 20 år, man 28 år). En respondent med stort intresse för reklam och marknadsföring 
kallade annonsen för “klassisk storytelling” (man, 28 år). Själva historien som texten i 
annonsen beskriver visade sig skapa ett visst engagemang och väckte känslor. Empati för 
samerna var något flera nämnde (man 28; man 24; man 31_2) och en respondent beskrev 
känslan av stolthet för sitt eget ursprung som något bärande i historien (man 23). 
 
Flera respondenter beskrev att de trodde avsändaren vill förmedla kvalitet, slitstarkhet och 
genuinitet kopplad till jeansen genom historien (kvinna 31; kvinna 45; man 24; man 31_1; 
man 42). Några beskrivningar av respondenternas bild av företaget stämde väl med hur 
företaget vill uppfattas. De beskrev detaljer och att jeansen är annorlunda (kvinna 53) och att 
de har en historia (man 28). Andra var mer frågande kring vad annonsen vill förmedla och 
vem den vänder sig till (man 23; kvinna 30).

När respondenterna ombads beskriva vem de trodde annonsen vänder sig till sade de flesta att 
det handlar om en yngre publik (kvinna 31; kvinna 35; kvinna 40; kvinna 45; kvinna 53; man 
23; man 24; man 42). Några beskrivningar av eventuell målgrupp var mitt i prick en 
beskrivning av vad företaget själva uppgett, nämligen “folk som uppskattar bra kvalitet” 
(kvinna 26) och “typ yngre medelålder…25-35” (kvinna 31).  
 
Respondenternas beskrivningar av företaget med några få ord var varierande. Några enstaka 
respondenter beskrev dem som tråkiga (man 31; man 46), då explicit kopplat till annonsens 
utformning. Många beskrivningar av företaget handlade om att det känns unikt och 
annorlunda med ord som genuint, modernt och intressant (kvinna 30; kvinna 31; man 24). En 
viss koppling mellan det annorlunda och det hippa och moderna framgick med beskrivningar 
som nytänkande, hippt eller hipsters med koppling till Södermalm i Stockholm (kvinna 30; 



kvinna 40; man 28). 
 
Respondenterna hade olika åsikter om vad de sammantaget tyckte om annonsen. Några 
respondenter ansåg att annonsen inte fångade deras intresse (kvinna 20; kvinna 26; man 46), 
främst med hänvisning till den stora mängden text (kvinna 35) eller med hänvisning till att de 
inte känner till jeansmärket sedan tidigare (man 42). En person nämnde att han skulle läst den 
om jeansmärket Levis varit avsändare (man 23). Andra tyckte att den var snygg och lite 
intressant (kvinna 31; kvinna 30; kvinna 26; ). Somliga som ansåg att annonsen fångade deras 
intresse ansåg att historien om samerna var intressant (kvinna 40; kvinna 53) och/eller tyckte 
att jeansen såg snygga ut eller skulle vilja se hur de ser ut på riktigt (kvinna 53; kvinna 31; 
kvinna 45). Reflektioner kring att den upplevdes som bra överskuggades av att de flera inte 
trodde att den skulle bli läst eftersom texten är lång (kvinna 45; kvinna 53). Hos 
respondenterna som befann sig ålders- och könsmässigt i den primära målgruppen “män 25-
35 år” var åsikterna främst positiva till annonsen. De tyckte att historien var intressant och en 
viss nyfikenhet uppstod att vilja se mer av jeansen, men upplevde också textmängden som för 
stor (man 23; man 24; man 28; man 31_1; man 31_2).

6.3 Analys av Denim Demons annons 
Den image av företaget som respondenterna beskrev utifrån annonsen hade många 
beröringspunkter med den profil Denim Demon vill förmedla. Eftersom ingen respondent 
uppgav att de hade någon relation alls till företaget eller har använt deras produkter, utgick 
deras bild av företaget enbart från annonsen.  
 
Denim Demon vill uppfattas som ett klassiskt jeansvarumärke med lite twist. Företaget vill 
förmedla att produkterna har saker att berätta, att historien, detaljer och material ger 
produkten mervärde som kommuniceras via annonsen. Företaget poängterar i intervjun att 
annonsen inte bara vänder sig till samer, utan till alla som uppskattar ett klädesplagg med en 
historia. Bland våra respondenter fanns dels de som beskrev associationer till samekulturen 
kopplade till annonsen och dess budskap, dels de som istället gjorde produktassociationer 
som hållbarhet och slitstyrka. Huruvida detta påverka bilden av företaget i förlängningen är 
svårt att säga. Men produktassociationerna som beskrevs stämmer överens med bilden av ett 
klassiskt jeansvarumärke, precis så som Denim Demon vill uppfattas.  
 
Att annonsen upplevs som den vänder sig till en yngre publik uppfattar vi bero på 
föreställningen att jeansmärken främst associeras till yngre. Människor tolkar ofta nya 
budskap på ett sätt som stämmer med något som vi känner igen sedan tidigare (Evans et al, 
2008:50ff). En eventuell konsekvens av att konsumenter missuppfattar vem en annons och 
dess produkt vänder sig till, uppstår om konsumenten inte vill förknippas med den uppfattade 
målgruppen och av den anledningen undviker produkten. Detta förutsätter förstås att 
konsumenten gör sådana reflektioner.

Det är avgörande för annonsers utformning är att hitta en balans mellan text och bild (Dahlén 
och Lange, 2011:421). I den här annonsen är historien central och tar stor plats.  
Textelementen i annonsen tar upp ungefär fyra femtedelar av annonsens yta, vilket våra 
respondenter upplevde som en alldeles för hög andel. Samtliga respondenter uttryckte 
tveksamhet till om de skulle läsa en så lång annons i en vardagssituation, men de flesta gjorde 
det nu när de blivit ombedda. Kommentarer om textmängden återkom ofta, vilket vi upplever 
får negativa konsekvenser för utvärderingen av annonsen som helhet. Den långa texten kan 
närmast betraktas som en lång och invecklad diskussion. Dahlqvist och Linde (2009:86f) 



säger att det krävs en högt motiverad målgrupp för att förmedla en så lång diskussion som 
Denim Demons annons har. Jeansen från Denim Demon är exklusiva och relativt dyra i sin 
produktkategori och kan betraktas som högengagemangsprodukter enligt Dahlén och Lange 
(2009:362ff). Men eftersom varumärket är relativt okänt kan det vara svårt att räkna med att 
konsumenterna har hög motivation att läsa en annons med Denim Demon som avsändare 
(Dahlén och Lange, 2009:17). Det krävs alltså att företaget lyckas locka fram en motivation 
hos läsaren att ta till sig annonstexten, vilket inte hänt för de tillfrågade personerna.
 
Historien om samerna bidrog till en viss förvirring. Historien handlar om samekulturen och 
företagets relation till denna, samt det projekt som ledde till att företaget startade. Det finns 
ett tydligt socialt och politiskt budskap i texten. Vår uppfattning utifrån respondenternas svar 
är att historien om samerna tar bort fokus från jeansen i annonsen vilket får till följd att 
produkten hamnar i skuggan. Variationen i respondenternas associationer kring produkten var 
stor, vilket vi tror beror på att kopplingen mellan historien och varumärkes- och 
bildelementen inte är tillräckligt tydlig. Detta fick till följd att en del uppfattade historien mer 
som ett politiskt budskap än att sälja en produkt, och att andra inte förstod kopplingen mellan 
historien och produkten.

Respondenterna upplevde trots vissa tveksamheter historien som intressant och kopplingen 
mellan produkten och historien skapade nyfikenhet och en vilja att se mer av jeansen. Detta 
innebär troligen att konsumenter som tagit sig tid att läsa annonsen kommer komma ihåg 
varumärket nästa gång de exponeras för det, i mycket högre grad än de som sett annonsen 
utan att läsa den (Dahlén och Lange, 2009:390). 

Subliminal perception sker under gränsen för vad konsumenten medvetet kan uppfatta 
(Dahlén och Lange, 2009:432ff). Eftersom Denim Demon knappt använder sig av 
bildelement i annonsen är stimuli som påverkar konsumenten utan dess medvetenhet liten, 
och det krävs att mottagaren läser texten i annonsen för att ta del av innehållet. Texten i 
annonsen innehåller en historia som talar till människors känslor. Dahlén och Lange 
(2009:432ff) menar att limbiska signaler aktiverar känslor hos mottagaren och har en tendens 
att höja reklamens effektivitet. Att genom historieberättande försöka skapa en känsla av 
empati kan betraktas som en limbisk signal, men det krävs fortfarande att mottagaren läser 
igenom texten i annonsen för att signalerna ska nå fram.

Vi upplever att annonsen därför står och faller med att konsumenten måste ta sig tid att läsa 
texten. Därför blir det viktigt att konsumenten har motivation att läsa den, vilket vi som sagt 
såg att det fanns en stark motvilja mot bland våra respondenter. En av respondenterna 
hävdade att han hellre läst den om det varit Levis som varit avsändare, vilket tyder på att en 
mer motiverad konsument troligen är beredd att lägga ner mer tid på att ta in mer information. 
Viljan att läsa hade förmodligen varit större generellt om avsändaren varit ett varumärke som 
respondenterna kände till och hade en relation till. Värt att notera är att de som ingick i den 
primära målgruppen (män 25-35) främst var positiva till annonsen och att historien skapade 
ett intresse hos dem.  



6.3.1 Jakobsons modell för meddelandets funktioner för Denim Demon 
Emotiv funktion: Annonsen förmedlar såväl ägarnas känslor kring sin bakgrund, som deras 
attityder kring både jeansen och samekulturen. 
 
Övertygande funktion: Syftet med den långa bakgrundshistorien är troligtvis att skapa en 
story som gör att produkten skiljer sig från andra liknade produkter, samt ett genuint 
engagemang för sin historia. Historien om samernas situation upplevdes främst som 
intressant, men någon uppfattade det också som ett utnyttjande av kulturen för kommersiella 
syften. 

Informativ funktion: Informationen som förmedlas i annonsen upplevdes främst som 
trovärdig. Dock uppfattades informationen som rör samer i första hand och jeansen i andra 
hand. Lite mer information om jeansen efterfrågades delvis.  

Fatisk funktion: Ägarna och deras ursprung presenteras ingående, vilket medför att läsaren 
kan uppleva en personlig kontakt med människorna. Ingen av respondenterna kommenterade 
dock detta.  

Metalingvistisk funktion: Utformningen gjorde att annonsen inte alltid upplevdes som en 
annons. Istället upplevdes den som ett informationsblad, reportage i en tidning eller 
beskrivning av politiskt projekt. Textens typsnitt och upplägg följer en kod som signalerar 
tidningsartikel, medan innehållet som sådant följer politiska budskapskoder. 

Estetisk funktion: Annonsens typsnitt och bild ger en känsla av ett äldre tidningsuppslag. 
Texten är skriven med många bisatser. Texten varvar mellan sakligt språk i satserna som rör 
samerna och deras historia, medan de korta styckena som rör dagens urbana människor har 
mer lyriska drag. 



7. Slutdiskussion
Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen kring hur företag genom annonsens 
uppbyggnad kan påverka sin image. 
 
Enligt Pelsmacker et al (2010:115ff) kan konsumentrelaterade faktorer leda till förvirring 
kring de associationer som uppstår. Abilasha (2000) menar också att mottagarens attityd till 
reklam i allmänhet påverkar dess utvärdering av annonser. Vår analys stödjer detta genom att 
respondenter med erfarenhet från annonsernas avsändare (varumärket), gav uttryck för 
attityder som var färgade av deras tidigare kunskap. Det gällde både positiva och negativa 
attityder. Detta tyder på att konsumentrelaterade faktorer som attityd och erfarenhet får 
betydelse när konsumenter utvärderar annonser. I vår studie gav personer med tidigare 
negativa erfarenheter från avsändarens varumärke uttryck för mer negativa associationer än 
övriga respondenter och personer med tidigare positiva erfarenheter från avsändarens 
varumärke gav uttryck för mer positiva associationer än övriga respondenter. 
 
Enligt Pelsmacker et al (2010:115ff) kan konsumentrelaterade faktorer som skapas av 
varumärkesnamnet eller fysiska varumärkeslikheter som tillhör produkt- eller 
varumärkeskategorin leda till förvirring kring de associationer som uppstår. Evans et al 
(2008:50ff) menar att konsumenters tolkning av reklambudskap ofta grundar sig på 
förväntningar. Förväntningar kan uppstå ur kontexten och andra variabler i annonsen, och 
dessa kan också påverka tolkningen. När konsumenter ser ett typsnitt, figurer, uttryck eller 
andra ledtrådar som den känner igen påverkar dessa tolkningen av annonsens budskap. 
Vi upplevde att våra respondenter hade uppfattningar om hur en annons “ska” se ut och vad 
som är typiskt för olika genrer. Vår analys pekar på att när en annons utformning följer de 
koder som är gängse för liknande produkter, påverkar det konsumentens uppfattning av 
annonsen. Detta tycks kunna få både positiva och negativa konsekvenser. Delvis kan 
annonsören riskera att upplevas som tråkig och mainstream, men samtidigt verkar budskap 
och produktkategori förstås lättare när gängse koder används. Det verkar som om 
konsumenterna lättare läser av och förstår sig på annonsen när utformningen bygger på något 
i känner igen sen tidigare. Det skulle alltså kunna användas som verktyg att efterlikna andra 
annonser i samma produktkategori om man vill öka chanserna att konsumenten skall göra 
denna koppling.  
 
Vår analys visar också att liknelser med andra annonser i en produktkategori kan riskera att få 
negativa konsekvenser, då det visar sig att produktens annonser inte tillhör dem i den 
produktkategori som annonsen kommunicerar. Det kan alltså skapa förvirring eller irritation 
och få negativa konsekvenser för avståndet mellan profil och image. Alternativt kan det leda 
till att konsumenten drar förhastade slutsatser om produkten. Analysen pekar också på att 
konsumenten drar slutsatser huruvida produkten vänder sig till dem eller inte baserat på 
denna tolkning av kategorierna, vilket gör att de kan få en upplevelse av att annonsen vänder 
sig till en helt annan målgrupp än den de tillhör fastän så inte är fallet. Ett allmänt intresse för 
produkten kan också påverka konsumentens utvärdering av en annons (Debasish & 
Muralidhar, 2013). En trendkänslig konsument skulle kunna välja bort en produkt om den 
uppfattas vända sig till en betydligt äldre eller yngre användare. Huruvida konsumenter 
brukar reflektera över annonsers målgrupper kan vi dock bara spekulera i. 
 
Vår undersökning stödjer Dahlén och Langes (2011:421) teori om att det är avgörande för 
annonsers utformning att hitta en balans mellan text och bild. Vad gäller text tyder vår analys 
på att det finns risker med att använda alltför stora textmassor vid utformningen av annonser 



och risken är att konsumenten ignorerar dem alternativt inte tar del av hela textinnehållet. 
Huhmann och Albinsson (2012) menar att otillräcklig bearbetning förhindrar konsumentens 
varumärkeskännedom och annonsens förmåga att påverka konsumenten, vilket kan leda till 
diskrepans mellan profil och image. Vad som är lagom mycket text är dock svårt att uttala sig 
om. Dahlqvist och Linde (2009:86f) menar att det är lättare att förmedla en lång och 
invecklad diskussion till en högt motiverad målgrupp. Vår analys tyder på att om en större 
mängd textmassa ska ingå i annonsen bör sammanhanget vara sådant att mottagaren har en 
stark motivation till att läsa den. Motivationen kan påverkas av hur starkt avsändarens 
varumärke är, om det är en högengagemangsprodukt och/eller om konsumenten av annan 
anledning känner stor motivation att vilja läsa innehållet. Det finns säkert också tillfällen då 
mer text i en annons lämpar sig bättre. Vid vissa platser där människor väntar, som i 
busskurer, på tunnelbanan eller liknande skulle själva väntan kunna skapa en högre 
motivation att läsa långa annonstexter.  
 
Vår studie stödjer Pieters och Wedels (2004) teorier om att bildelementet är det som ses först 
och i högst grad påverkar konsumentens uppfattning om annonsen. Våra respondenter 
noterade i regel bilderna i annonserna först och vår uppfattning är att bilden blir startskottet 
på betraktarnas utvärderingar av annonsen. Bilderna i undersökningens annonser tycktes ge 
upphov till positiva reaktioner. Det är svårt att säga om detta berodde på avsaknaden av bra 
textinnehåll. Vår uppfattning är dock att annonsernas bilder lyckades skapa intresse och 
medförde ett estetiskt värde, även i fallen där annonsen i sin helhet inte upplevdes positivt. 
Enligt Pelsmacker et al (2010:115ff) kan budskapsrelaterade faktorer leda till förvirring kring 
de associationer som uppstår. Vår undersökning visar att förvirring kan uppstå när text, 
produkt och bildelement i annonser inte sänder ut samma signaler. Vår analys pekar på att 
företagets profil och image överensstämmer när annonsens element samspelar och i stor 
utsträckning sänder samma signaler, men att det motsatta också gäller, det vill säga att det 
uppkom diskrepans när konsumenterna upplevde osynkroniserade signaler mellan annonsens 
element. 
 
Storytelling som verktyg vid annonsering används för att implicit eller explicit berätta en 
historia som ska attrahera konsumenter på olika sätt. Vår analys tyder på att storytelling kan 
resultera i ett ökat intresse för företaget, förutsatt att historien upplevs som intressant. Enligt 
Dahlén och Lange (2009:426) får annonser inte bli för otydliga och det bör inte krävas för 
mycket ansträngning för att förstå budskapet. Vår analys tyder på att det finns en eventuell 
risk med storytelling om konsumenten inte förstår kopplingen mellan berättelsen och 
produkten som säljs. Detta kan riskera att skapa förvirring kring annonsens budskap vilket 
snarast leder till diskrepans mellan profil och image.  
 
Enligt Evans et al (2008:55) kan lagen om slutenhet vara effektiv om den uppmanar 
konsumenten att själv ägna tid åt tolkning av budskapet. En effekt som beskrivs av Dahlén 
och Lange (2009:426) som att försöka få konsumenten att dra egna slutsatser genom att 
presentera olika fakta eller argument som alla pekar i en viss riktning. Ett exempel på lagen 
om slutenhet och en form av mer implicit storytelling är att använda årtal i annonser. Vår 
undersökning tyder på att konsumenter uppfattar en årtalssiffra i en annons som just året då 
företaget grundades och att den historiska förankringen skapar en bild av företaget som 
trovärdigt, åtminstone när det som i vår undersökning används ett hundra år gammalt årtal. 
Konsumenters tolkning av reklambudskap grundar sig ofta på förväntningar (Evans et al, 
2008:50ff). Den historiska förankringen verkar skapa ett förtroende genom att företaget och 
dess produkter överlevt på lång sikt och förväntas stå starka även idag och i framtiden. 



8. Förslag till framtida forskning
Vi har i vår studie gjort en kvalitativ studie av hur företag kan utforma sina annonser för att 
påverka sin image på önskvärt sätt. Det vore intressant att komplettera vissa resultat med 
kvantitativa studier, till exempel var gränsen går för när konsumenter upplever att annonser 
har för mycket text. Hur stor del av annonsen bör täckas av textinnehåll utan att förlora 
konsumenternas intresse och att de upplever det som för mycket text. 
 
Vår studie har visat att konsumenters uppfattning om vem annonsen vänder sig till verkar 
påverkas av annonsens utformning. Det vore emellertid intressant att studera närmare hur 
konsumenter påverkas av om de anser sig tillhöra målgruppen och om detta kan få några 
konsekvenser för deras intresse för annonsen och i förlängningen även försäljningen. 
 
En annan intressant frågeställning som vi kom in på i vår studie är huruvida vissa önskvärda 
associationer kan motverkas av redan befintliga associationer. När varumärken och företag 
har en historia som kommuniceras i annonser kan detta innebära att motverka associationer 
som har med innovation, design och modernitet att göra. Vidare studier skulle i så fall kunna 
belysa sätt att kombinera dessa associationer. 
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10. Appendix

10.1 Intervjuguide företag 
1. Har ni flera produktvarumärken inom företaget eller ett och samma för produkter och företag? 
2. Hur ser denna struktur ut? Hur skiljer dem sig om ni har fler? 
3. Hur vill ni bli uppfattade som företag? 
4. Vad har ni för kännetecken som företag? 
5. Vad har era produkter för kännetecken? 
6. Vad tror du att konsumenter tycker om er? 
7. Hur tror ni att konsumenter uppfattar er? 
8. När folk hör om ert varumärke, vad tror du är det första de tänker på då? 
9. Vad tror du det är för fler associationer de tänker på? 
10. Hur skiljer ni er från era konkurrenter? 
11. Vad gör er unika? 
12. Hur tänker ni kring era annonser, vad vill ni förmedla? 
13. Vad är det viktigaste ni vill att folk ska ta till dig när de ser annonserna? 
14. Hur gör ni för att bli uppfattade på det sättet? (hänvisa till förra svaret) 
15. Hur skulle du beskriva er strategi? 
16. Har ni använt reklambyrå?

10.2 Vår analysguide för annonserna 
1 - Vad skildras?
2 - Vem är avsändare (beställarens identitet)? 
3 - Vilka viktiga element består bilden av? (kontext?)
4 - Vem vänder sig annonsen till?
5 - Vad är syftet? (mål och budskap, information, försäljning)
6 - Anspelar annonsen på ett särskilt behov hos mottagarna eller söker man skapa ett begär?
7 - Vilken typ av annons är det - vädjar den till vårt förnuft, våra känslor eller vår plånbok?
8 - Hur samspelar text och bild?
9 - Om det finns text med i annonsen – hur är den utformad?
10 - (Hur) styr rubriken tolkningen av annonsen? 
11 - Vilken ton finns i/anger annonsen (attityd, retorik)?
12 - Annonsmanér: fotografi, grafik, manipulerad?
13 - Annonskomposition: dominans, kontrast, orientering

10.3 Intervjuguide respondenter 
1 - Vad dras blicken till först?
2 - Kan du beskriva vad du ser - kan du beskriva vilka komponenter/delar annonsen består av?
3 - Vem är avsändaren bakom (företag)? 
4 - Vilka associationer får du när du ser annonsen? (privata, gemensamma, kulturella) 
5 - Vilka känslor förmedlar annonsen?  
6 - Kan du beskriva vad du tänker på när de ser annonsen?
7 - Vad tror du att företaget vill förmedla med annonsen?
8 - Vem tror du annonsen vänder sig till? 
9 - Vilken information förmedlar annonsen? - Nyheter 
10 - Hur skulle du beskriva företaget med tre ord?
11 - Fångar annonsen ditt intresse? Varför/varför inte? - Stimulans
12 - Vad tycker du om annonsen? (Empati) 
13 - Har du sett annonsen förut? 
14 - Vad känner du till om företaget sedan tidigare? 
15 - Vad är din relation till företaget?  


