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Abstract 
 

Title: Kreativ reklam. En bra idé? (Creative advertising. A good idea?) 

Author: Evelina Karlsson 

Tutor: Larsåke Larsson 

Course: Bachelor Thesis: Media and Communication 

Purpose: The purpose of this study is to, through qualitative studies inquire creative 

prized advertise in Sweden to see which influence creativity have on both 

creative director and the audience. 

 

 The questions are: 

 Which influence does creativity have on advertising? 

 What are differences between prized advertisements and those that have 

not won any prizes? 

 What opinion does the public have on creative advertising? 

 

Theory and The theoretical foundation of this essay is based on American studies of  

previous research: creative advertising. Theories regarding the public opinion on advertise is also 

included in the theoretical framework. 

 

Material The method of the study is qualitative interview. Four personal interviews  

and method:  with creative directors and two focus-group interview have been done with 

students of mixed age and gender. The material consists of five creative 

adverts, prized during the twenty-first century in “Guldägget” (“the golden 

eggs”), a Swedish advertising competition. 

 

Result: Despite of the fact that the previous studies are critical; this study shows a 

constructive attitude to creative advertising by making it easier and funnier to 

absorb. The conditions are that creativity has to be rightful proportioned and 

not too poetical, otherwise it can prevent the recipient from getting the 

message. 

Keywords: Advertising agencies, Award winner, Creative ability, Audience attitude. 
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Sammanfattning 
 

Kreativitet är ett diffust användbart begrepp inom reklam. Många reklamskapare menar att det är 

det de bygger sin verksamhet på, allt för att nå fram i dagens stora mediebrus och den 

misstänksamma publiken där reklam är något som väcker negativa känslor hos många. Tidigare 

forskning visar dock att det många gånger snarare beror på själva framförandet än just reklamen. 

När vi själva får möjlighet att välja och själva komma till reklamen än tvärtom resulterar det oftare i 

ett mer positivt bemötande. Senare trender visar även att reklam alltmer utvecklas till en 

underhållande karaktär och för att göra reklam som både syns och uppmärksammas används just 

kreativitet. Trots att det kreativa kan vara svårt att översätta menar reklamskaparna att det är något 

oväntat, överraskande och nyskapande, något som också används och bedöms i ett flertal 

reklamtävlingar över hela världen. Det växande intresset för det kreativa har skapat många debatter 

och diskussioner. Amerikansk forskning är också kritisk. Enligt dem är kreativitet något 

reklamskaparna fått för sig att jämställa med effektivitet, resultat som dock inte har kunnat bevisas.  

För svensk del saknas vidare reklamforskning om just det kreativa, något som vidare väglett fram till 

detta ämne för studien. Varför läggs så mycket fokus på just kreativitet när det inte säkert går att 

säga att det är något som vare sig efterfrågas eller resulterar i ett mer effektivt och lönsamt resultat? 

Eller gör det det? 

Min roll var att genom intervjuer jämföra reklamskaparnas syn med publikens åsikt om kreativt 

prisad reklam för att tyda vilken mening det kreativa fyller för reklamen och samhällssynen i stort 

dvs. om det kreativa kan resultera i en positivare reklamattityd hos publiken. Då tidigare studier 

endast gjorts i USA är detta viktigt att ifrågasätta eftersom vad som betraktas som bra reklam inte är 

något universellt och därför kan skilja sig åt mellan olika kulturer och nationer. 

Resultatet av studien har visat att en stark kreativ reklam många gånger skapar en positivare attityd 

till reklamen hos publiken såvida den ligger på den nivå som mottagaren kan ta till sig. Faran är 

nämligen att kreativiteten ibland är så poetisk att mottagaren inte hinner uppfatta den och tiden att 

tolka och utläsa budskapet längre än vad publiken är beredd att ägna sig åt. Ytterligare en 

tveksamhet är vilken inverkan det kreativa har tillsammans med flera andra kreativa reklamer, vilket 

troligtvis inte skulle väcka lika med uppmärksamhet som det har möjlighet att göra idag. Så länge det 

finns reklam som är både mer eller mindre kreativ kan ändå den mer kreativa ha en fördel. Förutom 

att det har visat skapa fler positiva bemötanden verkar den också anses lättare och roligare att ta till 

sig, något som är positivt för minneshågkomsten. När det kreativa budskapsframförandet placeras 

på rätt nivå genererar det också i positivare reklamattityder, något som också skulle kunna förbättra 

anseendet till reklam i stort. 
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1. Inledning 
 

Reklamen har blivit en del av vår vardag och tagit en naturlig plats i våra medier. Allmänhetens 

inställning till reklamen är mycket skiftande och trovärdigheten förhållandevis låg. Samtidigt som 

reklamen idag fyller en livsviktig funktion som information och marknadsföring hos företag och 

organisationer, ökar också svårigheten att nå ut och synas i mängden, samt att faktiskt lyckas med 

en reklam som genererar i ett positivt bemötande. 

Tidigare forskning visar dock att reklam alltmer utvecklats till underhållande karaktär (Larsson & 

Mral 2004:16). Grunden till den negativa synen härstammar oftast i själva mediet. Problemet är 

snarare reklam som vi ofrivilligt måste se, vilket snarare gör att den känns påtvingad och ibland 

irriterande. Reklamskaparnas tro på förändring handlar om kreativitet, en kreativitet som ser 

människan som en självständig intellektuell varelse och som genom respekt skapar reklam av en mer 

banbrytande karaktär. Detta för att uppmärksamma och skapa ett mer positivt bemötande genom 

att visa fram saker på nya sätt och att våga bryta mot reklamens vardagliga mönster. 

Sverige har vidare starka influenser av USA gällande reklamskapande, vilket bland annat påverkat 

reklamen till det utseende och karaktär den har på den idag, däribland det kreativa. Amerikansk 

forskning riktar dock kritik mot det kreativa som menar att kreativitet är ett självständigt fenomen 

som reklamskaparna fått för sig att sammankoppla med högre effektivitet, något som deras studier 

dock inte kan intyga (Kover, Goldberg & James 1995: 29). Vidare menar de att den kreativa reklamen 

sällan är målgruppsanpassad och ifrågasätter därför vem den egentligen skapas åt (Kover, James & 

Sonner 1997: 41f).  

I Sverige har det kreativa fått stor uppmärksamhet och betydelse och är idag den absolut viktigaste 

aspekten i många reklamtävlingar. Huruvida effekten har varit, vilken betydelse kreativiteten har 

eller vad publiken egentligen tycker om den, är aspekter som saknas inom svensk reklamforskning, 

något som vidare intresserat mig och ligger till grund för uppsatsens studieämne. 

 

1.1 Problemdiskussion 

 

Tidigare forskning visar att Sverige influerats av USA gällande reklamskapande och utvecklingen av 

reklam. Det har bland annat påverkat hur den reklam som skapas ser ut idag. En av de starkaste 

trenderna skedde under 60-talet, då den kreativa reklamen växte fram och senare spred sig till 

Europa.  

Definitionen av kreativ reklam är diffus och har egentligen ingen enhetlig förklaring. Likaså är 

debatten om hur den kreativa reklamen värderas av målgruppen både omdiskuterad och ifrågasatt. 

Arthur J. Kover, professor på Fordham University i USA, påstår att den kreativa reklamen har blivit en 

reklam åt reklamfolket själva (Kover, James & Sonner 1997:41f). Vidare menar han att det heller inte 

finns något tydligt samband mellan kreativitet och effektivitet och att balansen däremellan kan vara 

svår att hitta (Kover, Goldberg & James 1995: 29f). 
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Forskningsstudier om hur kreativiteten i reklamen berör publiken och vilka fördelar den för med sig 

för svensk reklam och reklamskapare saknas. Samtidigt är kreativitet idag en av de viktigaste 

aspekterna i många reklamtävlingar, något som kritiskt ifrågasätts då det bevisligen ännu inte går att 

säga att kreativitet är något mer effektivt och önskvärt än något annat. Precis som flera andra 

reklamskapare i USA är ändå även de svenska övertygade om att kreativitet på flera sätt påverkar 

reklamen positivt och att den genom sitt nyskapande också för med sig flera goda yttringar, såsom 

ökat intresse och ökad uppmärksamhet hos publiken, vilket dock är svårt att bevisa. 

Debatten om kreativitet är starkt diskuterad både i USA och Sverige. Hanna Dunér har skrivit en 

artikel i Svenska Dagbladet (SvD) om kreativa vinnare under rubriken ”kvitto på framgång” för att 

intervjua erfarna reklamskapare under tävlingen Eurobest, om just tävlingar och kreativitet. 

Däribland ställer hon också frågan om kreativitet är samma sak som effektivitet och får vidare till 

svar att kreativa grepp absolut är det mest lönsamma. ”Starka framgångsrika varumärken skapas 

alltid utifrån god kreativitet” (Anna Qvennerstedt i Dunér, Svenska Dagbladet 2008). Andreas 

Dahlqvist som tidigare vunnit Guldägget och nu är en av jurymedlemmarna i tävlingen Eurobest 

instämmer och påpekar också i artikeln att kreativitet är det enda konkurrensmedlet tillsammans 

med innovation i en reklambyrå (Dahlqvist i Dunér, Svenska Dagbladet 2008). Enligt artikeln är 

tävlingen högt rankad och utav många svenska reklamskapare en otrolig och eftersträvad merit. 

Någon som dock är kritisk till reklamtävlingarnas höga anseende och som ifrågasätter dess egentliga 

nytta är Andreas Rosenlew, vilket Dunér vidare intervjuat. ”Det blir lätt fel prioriteringar i det interna 

arbetet. Tävlingarna fostrar en likriktning i de kreativa lösningarna och en inställning att annonsen 

ska uppfylla vissa kriterier för att vinna tävlingar. Då glömmer man andra viktiga 

varumärkesdimensioner, och vi tror att detta sätt att tänka motverkar varumärkesbyggande på lång 

sikt” (Rosenlew i Dunér, Svenska Dagbladet 2008). Precis som i USA finns alltså både förespråkare 

och kritiker med problemet att ingen riktigt vet eller kan säga exakt vilken mening som kreativiteten 

i reklamen verkligen fyller. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar till att genom kvalitativa metoder undersöka kreativt prisad reklam på svensk mark 

för att ta reda på vilken mening kreativitet fyller, för både reklamskapare och publiken.  

Frågeställningarna är: 

1. Vilken betydelse har kreativitet i reklamen? 

2. Vad skiljer prisad reklam från icke-prisad? 

3. Vilken uppfattning har publiken av kreativ reklam? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Då studien ämnar utforska kreativt prisad reklam är all reklam inte relevant att studera och 

avgränsningar måste därför göras. Då studiens syfte är att undersöka kreativ reklam genom 
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kvalitativa metoder, står sändarens perspektiv1 och mottagarens perspektiv2 i centrum, men även 

andra faktorer såsom ålder och kön diskuteras.  

Reklam kan utspela sig i flera former och har här valts att begränsas till tryckta medier. Annonser är 

den över tid mest förekommande reklamformen och var länge den enda som via tidningspress hade 

verklig spridning (Korpus 2008: 95). Annonser i morgonpress tillsammans med tv-reklam är även de 

mest spridda svenska medierna och i hög utsträckning en integrerad del av vår vardag (Grusell 2008: 

25). Reklamen som studeras är ett strategiskt urval av prisad reklam. Urvalen har gjorts utefter den 

målgrupp som avses studeras och består av fem vinnare av annonser och utomhusreklam under 

tjugohundratalet. 

 

1.4 Definition av kreativ reklam 

 

Reklam är ett sammansatt ord utav två latinska: Re som betyder på nytt och clamare som betyder 

ropa högt (Grusell 2008: 22). För att betraktas som reklam ska den vara betald, opersonlig, ha en 

identifierad avsändare, förmedlas via massmedier och ha avsikten att påverka eller att utöva någon 

form av inflytande (Ibid). 

Kreativ reklam är däremot ett mer diffust begrepp. Enligt Korpus startade den kreativa revolutionen 

genom byrån Doyle Dane Bernbach i USA på 1950- talet, vilket senare spred sig till Sverige (Korpus 

2008: 32f). Deras reklam var mycket populär och förknippades främst med reklam som genom små 

medel både stod ut, uppmärksammades och hade kommersiell effekt (Holmgren m.fl. i Korpus 2008: 

32f). 

Fler forskare som studerat och använt begreppet kreativ reklam är de amerikanska professorerna 

Kover, Goldberg, James och Sonner, vars forskning och resultat vidare pressenteras i kapitel 3. 

Kreativ reklam kan exemplifieras med prisad reklam eftersom kreativitet ofta ses som ett mått på 

reklamens kvalité. Begreppsförklaringarna av kreativ reklam har därför i den här studien definierats 

efter svenska guldäggets motiveringar och kriterier till kreativa reklamvinnare. Enligt Guldäggsboken 

år 2007 listas följande kriterier: 

 Idéhöjd: Att genom en klar och stark idé klara av att nå ut och beröra. Väcka intresse och 

förmedla ett klart och tydligt budskap. 

 Tydlighet: Nå ut med budskapet. 

 Relevans: Förmedla ett relevant budskap för både mottagaren och avsändaren. 

 Hantverk: Arbetet med text, bild, form och typografi. 

 Omdöme: Stå upp för god etik. (Korpus 2008: 96) 

Den kreativa reklamen som denna studie presenterar har samtliga uppfyllt dessa kriterier och prisats 

med guldägg under tjugohundratalet. 

                                                            
1 Sändare avser i denna studie alla som arbetar med att framställa reklam. 
2 Mottagare avser i denna studie den målgrupp och publik som reklamen skapas åt. 
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1.5 Disposition 

 

I kapitel 1 pressenteras syftet och problembakgrunden till uppsatsens studieämne. Vidare ges en 

bakgrund och historia till det kreativa i reklamens framväxt i kapitel 2. I kapitel 3 berättas om teori 

och tidigare forskning inom ämnet utifrån flera perspektiv: allmänt om reklam, kreativitet och 

publiken samt reklamskapare och reklamskapande. Underkategorierna till dessa är: publikens 

inställning till reklam, humor i reklamen, det kreativa mot det effektiva, prisad reklam samt 

varumärkesskapande. Tillsammans skapar de förutom en presentation av tidigare forskning också en 

bild av uppsatsens studieämne och diskussioner däromkring. I kapitel 4 presenteras den metod och 

de urval som uppsatsen utforskas igenom samt de metodproblem som därefter tas i beaktande för 

uppsatsens resultat. Kapitel 5 sammanfattar och lägger upp material från den empiri som givits och 

kapitel 6 utforskar denna genom analys. Kapitel 6 lägger slutligen fram studiens slutsatser och 

resultat med en vidare diskussion. Därefter följer även en käll- och litteraturförteckning samt bilagor 

av de intervjufrågor och forskningsmaterial som använts. 

2. Bakgrund 
 

Reklam är en del av vår vardag. Vi stöter på den i våra dagstidningar, under våra favoritsåpor och när 

vi traskar runt på stan. Vi har gått från lantbruk och att själva producera våra varor till att bli ett 

konsumtionssamhälle där reklam blivit ett sätt att skapa mening i livet (Grusell 2008: 29). 

Den svenska reklamen tog sig form som annonser redan under 1600-talet, då främst i bokform. Först 

på 1800-talet började annonserna spridas till dagstidningarna och växa till en allt viktigare 

inkomstkälla för tidningarna. Detta berodde till stor del på varumärkeslagen, som möjliggjorde 

rätten att registrera varumärken i Sverige år 1884. Denna händelse är en av de främsta 

anledningarna till att reklamen fick sitt stora genombrott. Nu när varorna inte bara var märkta med 

innehåll utan också kunde urskiljas beroende på tillverkare skapades en konkurrans där reklam och 

marknadsföring blev ett måste för överlevnad (Korpus 2008: 23f). 

Reklamens ökade produktion bidrog till uppkomsten av ett nytt yrke. Annonsbyråer utvecklades och 

blev det som idag kallas för reklambyrå. Ytterligare faktorer för reklamyrkets framväxt är 

samhällsutvecklingen i stort, då läskunnigheten ökade och nya uppfinningar som boktryckarkonsten 

och senare andra massmedier utvecklades (Ibid). 

Från och med 1950 kom reklamens stora genombrott. Efter flera avbrott som världskrig och 

lågkonjunktur skedde ett ökande välstånd vilket ledde till en ökad konsumtion och därmed även 

reklam. Det är från och med detta decennium reklamen blir ett tydligt inslag i svensk vardag 

(Pettersson 1974: 5). Reklambranschen professionaliseras och börjar rekrytera personer med 

skrivande eller formgivande som huvudsyssla. Dessa får senare benämningen copywriter samt art 

director. Den som hade det viktigaste uppdraget och skötte kontakten med kunderna kallades först 

ackvisitör, vilket sedan ändrades till kontaktman och numera omnämns som byråns projektledare 

(Korpus 2008: 31). 
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Reklam har länge varit en viktig inkomstkälla för medier vilket också påverkat vår inställning till den 

då många ogillar dess ständiga påkoms i dem. Som konsekvens får reklamen medierna att verka som 

en ekonomisk bransch istället för en samhällsinstitution vilket gör att medierna blir betraktade som 

produkter på mediemarknaden (Grusell: 2008: 19f). ”1970-talets vänsterrörelse förde med sig en 

misstänksamhet mot kommersiell verksamhet överhuvudtaget. Det innebar bland annat att reklam 

fick ett rykte om sig att vara manipulativ” (Korpus 2008: 34). Samtidigt tänker ytterst få att det är 

reklamen, som genom finansiering, skapat vårt breda kanalutbud (Grusell: 2008: 19f). Då reklamens 

avsikt är att få oss att prova nya saker och tänka i nya banor, menar Grusell, kan uppfattas som 

manipulativt. Eftersom vi inte vill låta oss påverkas ger det istället en negativ syn på reklamen. 

Däremot tror vi oftast inte att vi själva blir påverkade men har lättare att tro, att andra blir det (Ibid). 

Begreppet kreativ reklam började användas i USA redan under 1950-talet och tio år senare även i 

Sverige. Det var framförallt New Yorks reklambyrå Doyle Dane Bernbach (DDB) som väckte stor 

beundran genom att med små medel lyckas göra reklam som både stod ut och uppmärksammades, 

samtidigt som det också gav effekter (Holmgren 1995: 8f).  

Guldägget startade år 1961 med att prisa det som ansågs som svensk kreativ reklam. Till en början 

var det dock inte skaparna av reklamen som prisades utan snarare de modiga köparna av den dvs. 

uppdragsgivaren av reklamen. Tonvikten låg då länge på bild och form eftersom tävlingen leddes av 

svenska affischtecknares förbund (SAFFT). Det var först 1986 som förbundet tillsammans med tre 

andra organisationer och Sveriges Reklambyråförbund, gick ihop och bildade Sveriges 

reklamförbund. Sammanslagningen bidrog till en ökad uppmärksamhet av tävlingen och har sedan 

fortsatt och leder tävlingen än idag (Korpus 2008: 96). 

Under en period på 70-talet användes termen kreatörer på de som sysslade med språklig eller visuell 

formgivning på en reklambyrå. Reklambyråernas nya villkor som kreativa verkstäder medförde att 

skillnaden mellan reklam och marknadsföring blev mer tydlig då reklambyråerna ägnade sig åt 

kreativt reklamskapande medan marknadsrelaterade tjänster som PR, strategi och medieförmedling 

överläts åt andra (Korpus 2008: 35f). 

 

2.1 Den kreativa revolutionen 

 

Under 1960 talet startade det som kallas för den kreativa revolutionen i USA, då en av reklamens 

vassaste trender gjorde genombrott och som lever kvar än idag (Wright Plaster 1998: 168f). 

Förändringen innebar en utveckling av reklam som framhävande av en viss produkt till att skapa 

reklam för en produkt genom en konkurrerande image (Ibid). Imagen var ett sätt att skapa en känsla 

till varumärket som kunde urskiljas gentemot liknande produkter och tjänster på marknaden. ”It 

recognized that great and memorable advertising cannot help an inferior product but that good 

advertising cold help an average product or a product that was very similar to its competitors by 

setting it apart in some way” (Wright Plaster 1998: 169). 

David Ogilvy, Bill Bernbach och Leo Burnett var tre talangfulla copywriters som bidrog till den 

kreativa revolutionens framfart. Ogilvys tro var att den traditionella uppbyggnaden av en reklam 

blockerade den bra reklamen, vilket var reklam som ökade försäljningen av en produkt. Bernbachs 
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synsätt var vidare att bra reklam var reklam som var övertygande samt att övertygandet bestod av 

konst snarare än vetenskaplig forskning. Tillsammans med Burnetts tänkande om att det fanns ett 

konstitutivt drama i varje produkt och användandet av den, skapades grundtankarna till den kreativa 

reklamen. ”All of these men, understood the power of an ad that could set the product apart from 

its competition, or in advertising terms, an ad that found the big idea” (Wright Plaster 1998: 169). 

Bra idéer, frambringande av mod och öppna sinnen menar även Berström, skapar kreativiteten som i 

sin tur leder till bra jobb, stor uppmärksamhet och nöjdare kunder. För att lyckas skapa en bra idé 

ska den väcka uppmärksamhet och känslor som exempelvis glädje, lust och sympati. Den bör även 

vara enkel och utvecklingsbar (Bergstöm 2007: 110f). 

David Ogilvy skapade ofta en personlighet till produkterna genom att skapa ett berättande eller 

väcka uppmärksamhet genom händelser i annonsen. Bill Berbach var främst skicklig på att vända 

oönskade egenskaper av en produkt till förmån för den produkt reklamen var avsedd för. Leo 

Burnett använde till sist ett ingående drama vid framställningen av sina produktreklamer. Deras 

kreativa skapanden fick både uppmärksamhet och genomslagskraft vilket vidare spred sig till andra 

reklamskapare och intressenter från resten av världen (Wright Plaster 1998: 169). Istället för att 

reklamen riktades direkt till den avsedda konsumenten, började annonser tala till konsumenter på 

ett mer intelligent, ärligt och humoristiskt sätt. Den kreativa revolutionens framgångar förändrade 

reklamen till att bli både mer intelligent, klurig och effektiv (Wright Plaster 1998: 169). 

3. Teori och tidigare forskning 
 

Studiens teorier bygger på tidigare forskning från både nationella och internationella studier inom 

reklamvärlden, med bakgrund av såväl historiska skildringar såsom senare trender till den reklam 

och kreativitet som präglar samhället idag. 

 

3.1 Allmänt om reklam 

 

Reklam har vuxit sig fast i vårt samhälle och blivit en del av vårt sociala, kulturella och politiska liv. 

Den finansierar mycket av våra medier och har en viktig funktion hos företagen (Larsson & Mral 

2004: 7). 

Reklamen har genomgått förändringar under årets lopp, Larsson och Mral urskiljer därifrån ett antal 

utvecklingslinjer. Den första avser spridningen i samhället då reklamen till en början främst handlade 

om den kommersiella sektorn men som nu också spridit sig till den icke-kommersiella sfären, vilket 

gäller både det privata såväl som myndigheter och politiska organisationer. Den andra berör 

reklamaktiviteternas omfattning i tre händelser. För det första gällande omfång, då en sändare blir 

flera genom att gå ihop och samarbeta med flera andra företag ”En produkt eller ett varumärke säljs 

genom samordnade aktiviteter och promotion från samarbetsparterna” (Larsson & Mral 2004: 9). 

Det andra gäller ökande i omfattning genom produktion i kanaler, där ett flertal medier och events 

kan ingå. För det tredje har omfattningen av reklaminsatser gått ifrån sina avgränsningar och 

utvecklats till alltmer långsiktiga och fortgående kampanjer. Den tredje och sista utvecklingslinjen 



Kreativ reklam  C-uppsats, MKV 
En bra idé?       Evelina Karlsson 

7 | S i d a  
 

som Larsson & Mral omnämner, gäller reklamens syfte och inriktning som passerat från konsumtion 

av produkter till konsumtion av varumärken (Larsson & Mral 2004: 9f). 

Företag konkurrerar inte längre med sina varor utan med sitt varumärke (Larsson & Mral 2004: 10f). 

Även om reklam har ett lågt förtroende hos allmänheten så är reklamen viktig för marknadsföring av 

varumärken, som också är en hjälp för konsumenter att kunna urskilja en produkt och leverantör 

från en annan. Varumärkena har också skapat en starkare satsning på logotyper. Varje varumärke 

bygger på en idé och attityd som skapar ett visst värde tillsammans med den upplevda verkligheten. 

I förlängningen finns även en strävan om att göra varumärken till kultur (Ibid). 

Framväxten av varumärken har haft vissa effekter och fått stor betydelse för människor, menar 

Olins: 

1. Genom att underlätta köpval och skilja en tillverkare från en annan. 

2. Genom att skapa en konsistens och visa konsumenterna att det du handlade igår är 

detsamma som det du får idag. 

3. Genom att hjälpa oss i vårt identitetssökande då olika varumärken signalerar olika uttryck 

och skapar möjlighet för eget personligt val (Olins 2000: 61ff). 

Reklam är en kraftfull kulturell institution menar Michael Schudson (Schudson 1993: xix). Reklam och 

dess mål konsumtion har blivit en avgörande socialiseringsfaktor i modern tid, hävdar Ewen (Ewen 

1976: 81f). Reklamen skapar behov istället för att fylla människornas egna, menar kritikerna. Andrew 

Wernick, menar att marknadstänkandet omslutit det sociala livet och skapat en ännu starkare 

kulturell kraft än vad Frankfurt-skolan kunnat ana. Som kännetecken för detta dominerande 

kulturella fenomen, skapade han begreppet promotionalization (Wernick 1991: 186f). 

Schudson, som är en av kritikerna, menar ändå att reklamen har vissa fördelar. Dels kan reklamen 

vara nyttig information och hjälpa människor att hitta rätt bland varusortiment. Dels har den också 

en social betydelse (Schudson 1993: 239). Meijer drar en parallell till människans sökande efter 

materiella tillgångar, som alltid gett en typ av social mening åt mänskligheten ”new cultural values 

need new products to came alive” (Meijer 1998: 235ff). 

William McGuire menar att trovärdighet, attraktionskraft och styrka är de tre viktigaste faktorerna 

för en lyckad reklamkampanj. Trovärdighet reflekterar till sändarens kompetens och skicklighet och 

dennes tillförlitlighet och korrekthet. Upplevd attraktivitet beror på en rad variabler bland annat 

uppträdande och förmågan att skapa likhet med publiken. Styrka refereras här till sändarens 

möjlighet att tillgodose publikens krav (McGuire 2001: 22f). 

Reklam kan produceras i olika former; Produktreklam, personreklam, livsstilreklam och profilreklam 

är fyra grundformat (se tabell s.8). 

Även fast de olika formaten tjänar olika syften, övergår dagens reklam till att bli alltmer 

gränsöverskridande, menar Grusell. ”Det blir allt vanligare att man i ett reklambudskap både vill sälja 

en produkt, en livsstil och samtidigt stärka företagets varumärke” (Grusell 2008: 39).  
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Källa: Grusell 2008: 39 

Reklam kan beskrivas som en ny retorisk genre. Dels så är den rådgivande för konsumentbeslut, dels 

ser den också till den egna varans fördel. Reklam har fått en stor betydelse i marknadssystemet. 

”Reklam i den form vi ser den idag är jämngammal med den kapitalistiska marknadsekonomin. Lika 

lite som reklamen skulle finnas utan marknadskonkurrenssystem, lika lite skulle detta system 

fungera utan reklam” (Larsson & Mral 2004: 18). 

Det finns mängder av litteratur om hur man ska göra reklamen bättre (Larsson & Mral 2004: 8). Stora 

delar av forskningsfältet är dock produktknutet, eftersom det mesta är praktiskt tillämpat. 

Betoningen i tidigare forskning hamnar därför oftast på effekter, minneshågkomster och 

varumärkesigenkännande, påstår Taylor (Taylor 2002: 48f). ”Forskningsfokus har centrerats till 

enskilda produkter, till följd av detta är studier som diskuterar teoretiska utvecklingsmöjligheter och 

förklaringsansatser ringa” (Grusell 2008: 77). Mycket av publicerad forskning kommer också från 

amerikanska studier och forskare (Grusell 2008: 44f). 

 

3.1.1 Publikens inställning till reklam 

 

Dagens samhälle består av en medieexponering och vi tillägnar dagligen mycket tid tillsammans med 

medier. Grusell hävdar också att det är via mediernas innehåll som vi skapar våra föreställningar om 

omvärlden. 

Reklam kan uppfattas både positivt och negativt. Var och hur vi tar del av den är några saker som 

påverkar vad vi tycker om den. Dels skiftar det beroende på medier, då vissa är mer 

reklamaccepterade än andra, men också vår livssituation och intressen spelar roll (Grusell 2008: 59, 

64, 122). Är vi intresserade av att börja träna på våren så tycker vi att reklam för träningskläder och 

träningsprylar är mer välkomnande i vår brevlåda eller på tv än exempelvis på hösten då vi går i helt 

andra tankar. ”En individ kan således vid ett tillfälle uppfatta en viss typ av reklam som särskilt 

informativ, samtidigt som liknande reklam vid ett annat tillfälle kan vara helt ointressant, helt 

beroende på individens tillfälliga intressesfär” (Grusell 2008: 59). 

 Produkt- 
reklam 

Person- 
reklam 

Livsstil- 
reklam 

Profil- 
reklam 

 
Kännetecken 

Produkten 
och dess 
funktion i 
centrum. 
Väl synligt 
varumärke. 

En symbolisk 
sammankoppling 
för att tillföra 
produkten olika 
former av 
värden. 

Personliga 
koder där 
produkten 
framställs i 
en viss 
kontext. 

Framhäver 
företagets sociala 
ansvarstagande 
genom att lyfta 
fram ex. sitt 
miljöengagemang. 

 
Syfte 

Visa 
produktens 
fördelar. 

Visa en direkt 
koppling mellan 
människor och 
produkten. 

Visa hur en 
produkt 
passar i en 
viss livsstil. 

Stärka företagets 
varumärke. 
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Reklam kan framföras i olika former och kontexter, vilket gör att vi bemöter den på olika sätt. ”På 

många sätt kan relationen mellan medier och reklam ses som en symbios; medier påverkar 

reklamens karaktär, på samma sätt som reklam i sin tur kan influera mediernas utveckling” (Grusell 

2008: 101). 

Svenskarnas syn på reklam är väldigt lika. De flesta gillar morgonpressens annonser, bio och 

utomhusreklam, men ogillar reklam i tv, e-post och sms. Grusell drar därefter slutsatsen att vi i högre 

grad uppskattar och gillar reklam som är självvald, där vi själva kan kontroller hur noga vi vill ta del 

av reklamen. Den varierande reklamen ställer även olika mycket krav på mottagaren, vilket också är 

en förklaring till allmänhetens varierande syn på reklam i olika medier. Både annonserna och 

direktreklamen har även en lång tradition, vilket kan vara ytterligare ett exempel på mer acceptans, 

menar Grusell (Grusell 2008: 101f). 

Reklam uppfattas alltså väldigt olika beroende på vilket medium den framförs i. Detta avgör också 

hur trovärdig och informativ reklamen upplevs vara. Reklamexponering som exempelvis tv-reklam, 

ses i större grad som påtvingad då den ofta avbryter mitt i ett tv-program. Tv-reklamens tillgångar till 

mer än bild och text utan även ljud och rörelser kan vara oberäknelig och väcka många känslor. Den 

uppfattas många gånger som irriterande men ses också i stor grad som ett vanligt samtalsämne. 

Medan uppskattad reklam kan beskrivas som ett eget val, är alltså lågt värderad reklam, rena 

motsatsen, dvs. att reklamen upplevs som ett påtvingat fenomen med oönskad existens genom en 

medieanvändning (Grusell 2008: 101f). 

När vi föds, växer vi upp i den tid med de rådande normer och värderingar som föreligger samhället 

just då, vilket gör att vi får liknande åsikter inom den åldersgenerationen. Detta kan vara en 

förklaring till att yngre oftast har en positivare inställning till reklam, menar Grusell. Då yngre växer 

upp och redan i tidig ålder får en vana vid de flesta medier, blir de snabbt en naturlig del i deras 

vardag; tillskillnad från äldre som senare i sin levnadstid, måste lära sig att anpassa sig till nya 

förändringar och medieutvecklingar (Grusell 2008: 106 f). Andra skillnader i uppfattning förekommer 

också beroende på kön och utbildning. Högutbildade har oftare en negativare syn på reklam än 

lågutbildade, vilket kan bero på att det i dagens samhälle kan vara fint att tycka reklam är fult, 

antyder Grusell. Skillnader kan också gälla kön då kvinnor oftast accepterar mer reklam än män 

(Ibid). 

Allmänheten tycker överlag om rak, saklig och informativ reklam men varierar mycket beroende på 

olika åldrar och kön. Äldre föredrar framförallt en tydlig och rak reklam medan yngre snarare 

uppskattar en mer kryptisk reklam, som skapar nyfikenhet och möjliggör egna tankar där man får 

tänka till själv på egen hand (Holmström & Ögren 2004: 88f). 

Reklam som innehåller prisuppgifter är mer prisvärd, är också en allmän överrensstämmelse menar 

Holmstöm och Ögren. Yngre föredrar dock i större utsträckning reklam med bilder före text. De har 

också lättare att medge sig påverkas av reklam, vilket annars väldigt få vågar och vill erkänna. 

Kvinnorna anser också i högre utsträckning än männen att estetiken och utformningen av reklamen 

är viktigt för att fatta intresse (Holmström & Ögren 2004: 88f). 
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3.1.2 Humor i reklamen 

 

En tydlig trend inom kommunikationsforskning visar att mängden underhållning i reklamen ökat 

(Larsson & Mral 2004:16). Bland ökningen är humor ett påtagligt exempel. Humor är också vanligt 

förekommande bland kreativt prisad reklam och kan därför ses som ett exempel eller aspekt av 

kreativ reklam. 

Uppskattad reklam är ofta en kombination av information och underhållning, tror också Grusell 

(Grusell 2008: 61). Nyare forskning när det gäller informationskampanjer menar att en kombination 

av en underhållande och en undervisande uppläggning ger framgångsrika kampanjer (Singhal & 

Rogers 2001: 343f). 

Underhållande reklam betraktas som originell, livfull, kvick och fantasirik men varierar från person 

till person. Underhållning är också sedan länge ett primärt mål till medieanvändningen. Korpus 

menar att humor blivit en etablerad del av reklamen ”det verkar som om humorn helt enkelt är ett 

så inarbetat sätt att väcka den nödvändiga uppmärksamheten att annonser har svårt att undvika 

den” (Korpus 2008: 221). Humorn är också ett inslag i reklamens övertalande retorik dvs. ett sätt att 

övertyga oss konsumenter något om en viss vara (Ibid). 

Bruzzone menar att underhållande reklam oftast resulterar i en positivare reklamattityd (Bruzzone i 

Grusell 2008: 61). ”Senare reklamstudier pekar också på den intressanta motsägelsen att även om 

individen generellt kan ha negativa attityder till reklam som fenomen, kan reklam bjuda på både 

avkoppling och nöje på ett mer personligt plan” (Mittal i Grusell 2008: 61). Vad som betraktas som 

underhållande varierar i tid och rum. Relationen till reklam beskrivs därför emellertid som en 

hatkärlek som vissa gånger uppfattas som intressant och kul och andra gånger som irriterande eller 

störande (Grusell 2008: 61). 

Sternthal och Craig har bedrivit forskning om humorns effekt i reklamen och kommit fram till att 

effekten kan vara mycket varierande. Vad som upplevs som humor är inte universellt och varierar 

därför mellan olika kulturer (Sternthal & Craig 1973: 12). Philips menar att humor därför kan vara en 

risk. Ett humoristiskt inslag som inte gör sig begripen, kan förstöra hela poängen och förståelsen för 

reklamen. Om man i stället lyckas kan den däremot få mycket positiva yttringar (Philips i Sternthal & 

Craig 1973: 12). Engel, Wales och Warshaw menar dock att lite humor troligtvis är mer effektiv än 

ingen alls (Engel, Wales & Warshav i Sternthal & Craig 1973: 12). Det viktiga är att reklamen har en 

mening och funktion så att humorn inte är där för sakens skull (Hepner i Sternthal & Craig 1973: 12). 

”Even the proponents of humor caution that a humorous appeal must be relevant, perceived as 

funny, and directed at the product rather than the potential user' if it is to facilitate communication 

acceptance” (Hoppe, Philips & Monica i Sternthal & Craig 1973: 14). 

Humor är ett svårdefinierat begrepp. Den kan dels avgränsas till användningen av skämt, ironi och 

satir i reklamen. Den kan också skrivas i termer av leende och skratt från publiken (Sternthal & Craig 

1973: 13). Humor har en förmåga att väcka uppmärksamhet till sig (Winters i Sternthal & Craig 1973: 

13), vilket många ser som en fördel. Det finns heller inget som tyder på att det övertalande 

budskapet skulle uppfattas annorlunda än ett allvarligare framträdande, menar Sternthal & Craig 

(Sternthal & Craig 1973: 14f). Snarare kan humorn vara ett distraktionsmoment för motargument 

vilket ökar mottagningsförmågan. 
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Humor kan användas som övertalning i samma utsträckning som allvarliga vädjanden. Det finns 

däremot inget som utlovar att en humoristisk kommunikation skulle ha större inflytande än ett 

liknande budskap framförd i en allvarlig version. Sternthal och Craig hädar dock att humor har en 

tendens att öka trovärdigheten till källan. En humoristisk kontext skapar nämligen ofta en positiv 

stämning och attityd till företag som vågar använda humor i sin reklam. ”A humorous context may 

increase liking for the souce and create a positive mood. This may increase the persuative effect of 

the message. To the extent that a humorous context functions as a positive reinforce, a persuasive 

communication placed in such a context may be more effective” (Sternthal & Craig 1973: 17). 

Hur väl reklamen uppnår en effekt och når ut med ett budskap beror mycket på hur den är skapad. 

För att nå en effekt måste en förståelse för reklamen och dess budskap infinna sig. Ålder, utbildning 

och tidigare kunskaper om företaget eller produkten, är därför saker som kan inverka till hur väl 

användningen av humor i reklamen ger för resultat (Ibid). 

 

3.2 Den kreativa reklamen och publiken 

 

Att skilja mellan kreativ och icke-kreativ reklam är mycket svårt. Däremot kan sägas att graden av 

kreativa inslag i reklam varierar. Något som ofta betraktas som hög kreativ reklam är den prisade 

eftersom just kreativitet är ett av grundkraven i flera reklamtävlingar. Många reklamskapare anser 

också att det är kreativitet som skapar framgångsrik reklam. Då det oftast är kreativiteten som 

utmärks och bedöms så är det den kreativa reklamen som reklamskapare lär sig att uppskatta och 

tycka om (Kover, James & Sonner 1997: 41f). Guldäggsvinnare är exempel på vad som betraktas som 

kreativ reklam och som reklamskapare prisar under tävlingar i Sverige. 

Kreativ reklam är inte alltid den mest målgruppsanpassade menar dock Kover, James och Sonner 

(Kover, James & Sonner 1997: 41f). Reklamens mål är att nå ut till en bestämd målgrupp med ett 

visst budskap. Formen och innehållet bestäms utefter kundens önskemål och förslag från 

reklambyrån. Kundens klienter tas däremot bara i beräkning och uppskattning men kommer sällan 

till tals när reklamen utformas vilket leder till brister i målgruppsanpassningen. ”That means that 

advertising agency people do not connect in their work with the people who eventually will see their 

work” (Kover, James & Sonner 1997: 41). Genom en närmare dialog med klientens kunder i 

utformandet av reklamen, ger reklamen större slagkraft och träffsäkerhet (Kover, James & Sonner 

1997: 41f). 

Att reklamskapare producerar reklam ur ett professionellt perspektiv snarare än ett 

publikkommunikativt perspektiv är ett tecken på att utformningen av reklamen snarare riktas mot 

dem själva, eller andra reklamskapare, än själva publiken. De som jobbar med reklam bedömer 

normalt reklam utifrån ett professionellt perspektiv, vilket består av kreativitet och effektivitet. 

Åskådarna eller konsumenterna ser däremot inget sådant. De vill heller inte bli sålda någonting. 

Istället förväntar de sig reklam som får dem att må bra eller som förmedlar känslor av personlig 

förbättring (Kover, James & Sonner 1997: 41f). 
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3.2.1 Det kreativa mot det effektiva 

 

Många reklamskapare anser att kreativitet är en förutsättning för effektivitet och för att nå 

framgång med reklamen. Det är dock en falsk sammankoppling menar Gaylord. ”Creative advertising 

may win awards but may have little to do with advertising effectiveness” (Gaylord i Kover, Goldberg 

& James 1995: 29). Snarare är det så att många företag tvivlar på kreativ reklam. Samtidigt hävdar 

reklamskapare att det snarast är det kreativa som underlättar budskapet och fastnar i tittarnas 

minnen (Ibid). 

Effektivitet är mätbart medan kreativitet oftast är en bedömning av någons uppfattning. Kreativitet 

kan därför tolkas olika och variera från person till person. Bra kreativ reklam prisas dock i ett antal 

tävlingar genom en jury som ofta består av reklamskapare själva. Enligt Kover, Goldberg & James är 

kreativ reklam det tittarna bedömer som nytänkande och spännande. Motsatsen, dvs. icke-kreativ 

reklam, är istället det som tittarna bedömer som gammalt och tråkigt (Kover, Goldberg & James 

1995: 49f). Effektiviteten kan mätas på flera olika sätt. Ett sätt är att studera reklamens förmåga att 

skapa intresse av köp eller användning. Ytterligare ett sätt att studera reklam är att se hur väl den 

passar in i den kategori den representerar (Ibid). 

Problemet med reklam är att hitta balansen av kreativitet och effektivitet. Ett vanligt fel är att 

reklamen är så poetisk att tittarna aldrig hinner uppfatta budskapet (Kover, Goldberg & James 1995: 

34). Enligt Krugmans teori kostar den första tiden av reklamen både tid och pengar för tittarna att 

lista ut vad reklamen just innebär (Krugman i Kover, Goldberg & James 1995: 34). 

Kärnan i en lyckad reklam är att veta hur tittarna uppfattar den. Enligt forskning bygger bra reklam 

på känslor av personlig förbättring. Blackstone menar att må-bra-effekten i reklamen är en viktig 

aspekt i profilskapandet (Blackstone i Kover, Goldberg & James 1995: 37). Det gäller för det första att 

förstärka det individuella ideal jag:et och för det andra att skapa en bra attityd till både reklamen 

och profilen/produkten man försöker sälja. Produkten kan alltså höja vår jag-känsla. ”Whether that 

enhancement comes from feeling different or in mastery over some part of the rational world may 

be less important than the fact that the person is enhanced by the advertising message” (Kover, 

Goldberg & James 1995: 37). 

 

3.2.2 Prisad reklam 

 

Annonserna som vunnit pris har under åren varierat. Det beror delvis på olika trender men också 

samhällsförändringarna i stort. Korpus menar att jurymedlemmar vid Guldäggstävlingen belönar det 

man för närvarande anser vara bra reklam (Korpus 2008: 285). Under 1970 talet präglades Sverige av 

ett överflödssamhälle, och en allmän skepsis mot reklam spred sig. Reklamen anpassade sig då till 

att producera reklam som betonar information mycket mer än tidigare. Ordmängden minskade 

sedan kraftigt från år 1985. Den successiva förändringen ledde också till att bilderna i reklamen blev 

mer dominanta (Korpus 2008: 281f). 

Förhållandet mellan reklamens beståndsdelar har blivit ett samspel för gemensamt 

meningsskapande. ”Den tryckta annonsen har utvecklats från mer eller mindre renodlade 
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ordmeddelanden till sammansatta men också sammanhållna meddelanden, där ord- och 

bildelement samspelar med varandra och med layouten för att föra fram det övertalande 

budskapet” (Korpus 2008: 287). 2000 talets reklambudskap förmedlas numera genom att erbjuda 

läsaren flera ingångar som exempelvis rubrik, huvudbild, slogan, logotype, payoff m.m. Det beror 

bland annat på att reklam ofta framförs i kampanjer där flera olika medier och 

kommunikationskanaler ingår (Korpus 2008: 288). 

Guldägget lägger stor vikt på nyskapande vilket gör att man allt mer sällan ser den mer traditionella 

reklamen, som ofta återspeglar sig som produktreklam (i bland annat veckotidningar) prisas (Korpus 

2008: 281f). Produktannonser har istället till viss del ersatts av varumärkesannonser som inte syftar 

till att sälja en viss produkt utan snarare ett helt varumärke. Detta är ett tecken på att reklamen har 

institutionaliserats, menar Korpus. Guldäggstävlingen är idag en stor ära som bevakas både i press 

och tv för insatta i branschen men också för allmänheten och omvärlden (Ibid). 

Guldäggstävlingen prisar framförallt reklam med hög kreativitet, goda idéer, känsla och 

hantverksskicklighet snarare än reklam med störst märkbar effekt. Detta med motiveringen att ”lyfta 

fram Sveriges bästa reklam, föra svensk reklam framåt och höja den kreativa standarden” (Korpus 

2008: 96) eller som Blanking säger ”tanken var och är fortfarande god: genom att belöna de 

kunder/annonsörer som vågat köpa djärv, nyskapande reklam skulle man stimulera alla andra fegisar 

att ta sig i kragen så att de nästa år också satsar på djärv, nyskapande reklam” (Blanking 1996: 144). 

Bra reklam enligt reklamskapare behövde alltså varken då, eller nu, ha med effektivitet i första hand 

att göra. 

 

3.3 Reklamskapare och reklamskapande 

 

När utomstående karaktäriserar reklamskapare, ges ofta en negativ bild. Hackely och Kover menar 

att det inte finns någon som kan förstå kreativitet och reklam så väl som reklamskapare själva 

(Hackely & Kover 2007: 63f). Det är sällan fokus riktas på deras skicklighet som professionella 

skapare. ”We will suggest that the resulting tension between the value of art and aesthetics on the 

one hand, and commercial reality on the other, has become a major resource for the negotiation of 

professional identity in advertising agencies” (Hackley & Kover 2007: 65). Forskare däremot ger en 

helt annan bild och menar att reklamskapare har huvudrollen i de nya kulturella intermedierna 

(Baudrillard, Wernick, Mort & Cronin i Hackley & Kover 2007: 65), som dem som införlivar kulturell 

mening i egna varumärken (Bordieu i Hackely & Kover 2007: 65). 

Alla identiteter är konstruerade, hävdar Jenkins (Jenkins i Harckley & Kover 2007: 66). ”Ideas about 

who we are in relation to others give us a sense of orientation in the social world. But our inner 

sense of what we are, or wish to be, is subject to constant negotiation with external groups and 

institutions. The external world imposes labels on us, and we define ourselves by accepting, 

renegotiating or resisting them” (Hackley & Kover 2007: 66). 

Reklamskapare ser sig själva som deltagare av en elit, med en roll att inspirera konsumenter och en 

vision om konsumtion. Konsumenter och klienter svarar på kreativiteten medan professionella 

skapare förstår den (Hackely & Kover 2007: 68f). 
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3.3.1 Varumärkesskapande 

 

En image är något konsumenterna kan relatera till och som gör det lättare att komma ihåg och skilja 

på olika företag och organisationer. Profiler och logotyper är bland annat några av de saker som 

reklamskapare ofta sysslar med. Jim Blyte, hävdar att en image alltid inbygger en personlighet och 

har undersökt sambandet mellan kunder och reklamskapare för att se hur ett varumärke skapas. 

Blythe hävdar också att konceptet att ha en egen profil blivit allt starkare. ”In recent years, the 

concept of brand personality has come to the forefront of marketing thinking, especially in the 

development of new brand” (Blythe 2007: 284).  

En egen personlighet är en av komponenterna i ett identitetsskapande. De andra gäller den egna 

framställningen, kulturen, positioneringen, förhållanden och presentation, vilket är saker som 

företag själva propagerar för. Konsumenter formar dock en egen uppfattning och image utefter sina 

upplevelser och erfarenheter (Blythe 2007: 284f). 

Blythe har vidare studerat reklammakares arbeten och kommit fram till att reklamskapare i första 

hand uppskattar arbeten som reflekterar sin egen personlighet. ”Creatives say that they enjoy the 

challenge of working on a brief that goes against their own values and personalities, but the work of 

which they are proudest is the work which reflects their own personalities” (Blythe 2007: 292). Han 

menar vidare att klienter ofta väljer att arbeta med reklambyråer med en liknande personlighet som 

dem som reklamen profilerar sig till. ”Secondly and perhaps more importantly, clients will tend to 

choose agencies that have similar brand personalities to those of the brand being promoted” (Ibid). 

4. Metod och material 
 

Uppsatsens metod- och materialkapitel består av en presentation av den metod och det material 

som studien bygger på samt det urval och tillvägagångssätt som gjorts. Vidare diskuteras de etiska 

krav som en kvalitativ metod kräver och metodproblem som också kan uppstå. 

 

4.1 Val av metod 

 

Metoden för studien består av kvalitativa intervjuer med representanter av både skapare och 

mottagare av reklamen. Mottagarna intervjuas i fokusgrupper. Till skillnad från en vanlig intervju 

mellan två parter, öppnas här möjligheten till diskussion. Fördelen med detta är att kunna granska 

det sociala samspelet på vägar vi vanligtvis skaffar information, nämligen genom ömsesidig påverkan 

och grupptryck (Holme & Solvang 2006: 108). Intervjun kan alltså utspela sig som ett vanligt samtal i 

en vardaglig situation. De enskilda intervjuerna innefattar också fördelar och det går samtidigt som 

det skapar möjlighet för uttömmande svar också att tyda den intervjuades kroppsspråk och chans att 

ställa följdfrågor om så behövs. 
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4.2 Tillvägagångssätt 

 

Metoden för uppsatsen är kvalitativa intervjuer och består av två gruppintervjuer med mottagare 

samt fyra intervjuer med reklamskapare, varav en sker genom telefonintervju med en tidigare 

jurymedlem och vinnare i reklamtävlingen Guldägget. 

Gruppintervjuerna med mottagarna består av åtta personer, uppdelade i två grupper, med fyra 

personer i varje grupp. De intervjuade är studenter i blandade åldrar och kön. Personerna har olika 

studieinriktning och studieorten varierar. Urvalet var strategiskt då det mesta av den kreativa 

reklamen som skapas och prisas, riktar sig till en yngre målgrupp, dit också studenter ingår. Syftet 

med gruppintervjuerna är att ta reda på vad mottagarna tycker om den kreativt prisade reklamen. 

De personliga intervjuerna med representanter från reklambranschen består av fyra enskilda 

intervjuer med personer som med olika befattningar, åldrar, kön och byrå får svara på frågor om hur 

de tänker när de skapar reklam och vilken betydelse ett kreativt skapande har. Telefonintervjun med 

en tidigare jurymedlem och vinnare av Guldägget intervjuas vidare om den kreativa reklamen och 

vad som skiljer en prisad reklam mot en icke-prisad. Detta för att få en bättre förståelse av vilken 

innebörd och vikt som kreativitet har för reklam. Syftet med intervjuerna är att efter en 

genomgående analys, besvara studiens frågeställningar och leda fram till framtida forskningsförslag. 

 

4.3 Kvalitativ intervju 

 

Det finns flera kännetecken för kvalitativa studier. Dels utmärkas de av en fördjupning i ämnet 

genom en koncentration på några få enheter (Larsson 2001: 50). Dels visar de också en större 

helhetsbild och ökad förståelse i ett visst sammanhang, samtidigt som de också ger en starkare bild 

av den intervjuades livssituation (Holme & Solvang 2006: 79f). Personliga intervjuer syftar för det 

första till att skapa ett samtal, där respondenten får möjlighet att berätta sin story. För det andra är 

det också en metod att komma åt underläggande aspekter och inre tankar, men också variationer 

och nyanser i synsätt. För det tredje är det en möjlighet att få bästa tänkbara bild av ämnets karaktär 

och kontext, där kontexten styrs av de frågeställningar och aspekter som studien efterfrågar (Kvale 

1997: 46f). 

En intervju måste vara flexibel och kunna ändra upplägget och ordningsföljden efter hur samtalet 

utspelar sig. Det gör att hela tiden nya insikter och bredare uppfattning infinner sig. Det nära 

förhållandet till den man intervjuar och möjligheten att ställa följdfrågor skapar goda möjligheter till 

relevanta tolkningar i det som sägs (Ibid). Det ger även materialet hög validitet. 

I en kvalitativ intervju finns sju faser vilket legat till grund för uppsatsens tillvägagångssätt (Kvale 

1997: 85). Först av allt fastställdes uppsatsens syfte. Därefter startade planeringen för hur syftet 

kunde besvaras. Sedan genomfördes intervjuerna enligt den intervjuguide som skapats och med ett 

reflekterande förhållningssätt till den kunskap som eftersträvades. Svaren sammanställdes därefter i 

en utskrift, vilket sedan kunde analyseras och tolkas till en utvärdering av de svar som framkommit. 

Efteråt testades även intervjuresultatens generaliserbarhet där reliabilitet och validitet fastställs. 

Tillsist fullgjordes själva resultatet till en läsbar produkt. 
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Kvale omnämner ett antal kriterier för att uppnå god kvalité av intervjun. ”Kvaliteten hos den 

ursprungliga intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och 

rapporteringen” (Kvale: 1997: 134). Den första gäller omfattningen av spontana, specifika och 

relevanta svar från den intervjuade. Den andra gäller att ju kortare frågor och längre svar, desto 

bättre. Vidare gäller att intervjuaren följer upp och klargör meningen med de specifika aspekterna i 

svaren. Intervjun måste också i stor utsträckning tolkas och det är intervjuaren som under intervjuns 

belopp måste verifiera sina tolkningar till de riktiga svaren. Till sist är också intervjun 

självkommunicerande, vilket innebär att den är en historia i sig och behöver varken extra 

beskrivningar eller förklaringar (Ibid). 

Då reklam är ett vanligt fenomen i vår vardag är intervjuer en lämpad metod för att diskutera och 

studera åsikter i grupp. Då mottagarna är en grupp och sändarna en annan kan resultaten ställas 

mot varandra och på så vis undersöka samma fråga från två perspektiv. Detta skulle visa 

förbindelsen mellan hur kreativ reklam skapas till hur det blir bemött och vidare den mening den 

verkligen fyller. 

 

4.3.1 Fokusgrupper 

 

Fokusgrupper är en annan benämning på gruppintervjuer och innebär att man samlar en grupp 

människor för att under en begränsad tid diskutera ett visst ämne. Ämnet avgörs av en moderator 

som vidare inleder och styr samtalet med målet att få gruppdeltagarna att diskutera fritt med 

varandra (Wibeck 2000: 9). 

Tillskillnad från en enkel intervju finns vissa för- och nackdelar. En förmån är att fokusgrupper kan 

efterlikna vardagliga situationer, på sätt vi vanligtvis diskuterar och byter information. Denna metod 

är därför rimlig vid samtal om reklam då tidigare forskning, från bland annat Grusell, visar att reklam 

är ett vanligt samtalsämne och samtidigt är ett område det är möjligt att diskutera åsikter om. 

Forskningsmetoden ger vidare utsikt att studera djup och kontext viket gör det möjligt för forskaren 

att förstå vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. Dessutom har fokusgrupper en 

inverkan i att uppmuntra deltagarna att dela med sig av sina tankar och erfarenheter och att jämföra 

dessa sinsemellan, menar Wibeck (Wibeck 2000: 127). Nackdelarna med fokusgrupper grundar sig 

framförallt i hur deltagarna i intervjun rättar sig efter varandra vilket vidare diskuteras i kapitel 4.6.1 

om validitets- och reliabilitetsproblem. 

Urvalet till fokusgrupperna var strategiskt och anpassades utefter det material och ämne som avsågs 

att studera. Då kreativ reklam ofta riktar sig till en yngre målgrupp tillfrågades ett antal studenter, 

vilka därefter bildade de båda grupperna.  

Gruppintervjuerna ägde rum vid två tillfällen på allmänna öppna platser men samtidigt där det gick 

att tala och diskutera ostört. Frågorna för intervjuerna följde ett tematiskt schema (se bilaga 1) som 

började med öppna frågor med vidare följdfrågor för mer utvecklande svar. Svaren testades även 

genom ett antal kontrollfrågor samt att efter varje tema dra en sammanfattning av de åsikter som 

kommit till tals. Då vissa personer var mer dominanta att svara, ställdes frågan vidare så att alla hade 

chans att uttrycka sin åsikt. Det fanns en skillnad mellan de båda gruppintervjuerna, vilket var att 
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den ena gruppen uppnådde en större diskussion inom området än vad den andra gruppen gjorde. I 

övrigt var resultaten desamma och samtliga hade en liknande åsikt om de kreativt prisade 

reklamannonserna. 

 

4.3.2 Etik 

 

Det finns mycket som kan påverka utfallet av en intervju. Den som intervjuar måste vara kunnig och 

påläst, menar Kvale. Det krävs också ett förtroende och en öppenhet mot respondenten. Frågorna 

bör vara tydliga och strukturerade till det specifika ämnet som studeras. Den intervjuade ska också 

vara kritisk och inte ta allt som sägs för givet utan vara medveten om att hela intervjun är ett 

tolkande och använda kritiska frågor för att pröva tillförlitligheten och innebörden i det som sägs 

(Kvale 1997: 138f). 

För att kunna analysera vad som sagt och dra slutsatser måste intervjuerna innehålla ett tillräckligt 

fylligt material med väl uttömmande och tillförlitliga svar. Man måste vidare vara medveten om sin 

inblandning och tänka på att alltid ställa neutrala frågor eftersom ex. olika ton- och ordval kan styra 

hur respondenten avlägger sina svar. Intervjuer kan i stort sett aldrig representera en hel målgrupp 

eller population, vilket gör att man heller inte kan generalisera till en hel sådan. Däremot kan flera 

entydiga svar påvisa en allmängiltig bild till den fråga som diskuteras. Materialet bör vara 

konfidentiell, men graden av anonymitet kan variera och bör därför diskuteras och fastläggas 

tillsammans med den intervjuade (Larsson 2000: 68f). 

Något som ofta diskuteras i etiksammanhang och metodproblem är ledande frågor. Ledande frågor 

behöver dock inte vara något negativt, utan kan snarare vara en fördel i vissa sammanhang, menar 

Kvale. ”Särskilt lämpar det sig i den kvalitativa forskningsintervjun att ställa ledande frågor för att 

prova tillförlitligheten i intervjupersonens svar och verifiera intervjuarens tolkningar. Tvärtemot vad 

människor tror minskar ledande frågor således inte alltid intervjuarens tillförlitlighet utan kan 

förstärka den” (Kvale 1997: 146). 

Kvale ställer upp ett antal etiska kriterier för hur intervjuaren bör förhålla sig under intervjutillfället 

(Kvale 1997: 138f). En av de kriterier som efterföljdes var att vara strukturerad, då syftet tydligt 

klargjordes innan intervjuerna började och att intervjufrågornas också fanns indelade i olika teman, 

vilka pressenterades innan intervjun började. Ett annat etiskt kriterium är vänlighet, vilket togs i 

beaktande då den intervjuade aldrig avbröts under ett tal och alltid tilläts tala till punkt. Frågorna 

som ställdes var även korta och tydliga med början av öppna frågor som sedan övergick till mer 

specificerade och djupa. Min roll som intervjuare var viktig då jag hade ansvaret att styra samtalet 

utefter studiens syfte samt att delta som aktiv lyssnare och alltid vara öppen för nya aspekter. För 

god etik var också min position kritisk då tillförlitligheten med jämna mellanrum testades genom 

diverse följd- och tolkningsfrågor samt att korta sammanfatta de uttalanden som framkommit. 

Enligt Kvale är det viktigt att respondenterna har ett informerat samtycke till intervjun och 

informeras om intervjuns syfte och användning av intervjumaterialet. Det är också viktigt att 

materialet hålls konfidentiellt och att vidare uppgifter som kommer fram under intervjun inte sprids 

vidare av forskaren (Kvale 1997: 142). 
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4.4 Urval 

 

Reklamen som studeras är ett strategiskt urval av prisad reklam. Urvalen har gjorts utefter den 

målgrupp som avses studeras och består av fem vinnare av annonser och utomhusreklam under 

tjugohundratalet.  

Då den kreativa reklamen oftast riktar sig till en yngre målgrupp, är det denna grupp som avses att 

studera. Mottagarna består av ett typurval av studenter. Samtliga tillhör ålderskategorin 20-30 år 

och läser en pågående högskoleutbildning vid något av landets universitet. De intervjuas genom två 

gruppintervjuer med fyra personer i varje grupp, i blandade åldrar och kön. Detta variationsurval 

skapar en bredd i utfallet som gör det möjligt att studera intervjusvaren i olika variabler för att delge 

ett vidare perspektiv av målgruppen. Då tidigare studier har visat att reklam kan uppfattas olika 

beroende på demografiska förutsättningar, är också detta intressant att studera. 

Urvalet av sändare består av fyra personliga intervjuer genom ett typurval av en viss yrkesgrupp, 

nämligen reklamskapare. Även här görs ett variationsurval i variablerna kön och ålder men också 

titel, genom yrke. Respondenterna kommer också från olika reklambyråer i olika storlek samt med 

olika lång yrkeserfarenhet och utbildning.  

 

4.5 Intervjuernas utformning 

 

Intervjuer kan vara utformade på flera olika sätt. Bland personliga intervjuer är oftast den 

halvstrukturerade, som baserar sig på de temafrågor uppsatsen bygger på, den vanligaste, menar 

Larsson (Larsson 2001: 55).  

Strukturen på frågeställningarna börjar med ett antal inledande frågor inom ämnet för att få 

spontana svar till den allmänna synen på ämnet. Därefter kommer ett antal uppföljningsfrågor följt 

av sonderade och specifika frågor för en djupare förståelse, exempelvis ”kan du säga mer om det?” 

eller ”hur ser du på det?”. Det är viktigt att frågorna är strukturerade och man kan också markera ett 

ämnesbyte och gå vidare genom en strukturerad fråga som ”ett annat intressant ämne…” när man 

känner att ett tema är uttömt (Kvale 1997: 124f). Intervjun kommer också att innefatta tolkande 

frågor som exempelvis ”du menar alltså…” för att bekräfta att den tolkning man gjorde, uppfattades 

korrekt. Direkta frågor och indirekta frågor kan också förekomma i intervjusammanhang. De direkta 

frågorna bör helst ligga i slutet av intervjun, efter att respondenten givit sin spontana beskrivning, 

för att gå djupare in i svaren. Exempel på indirekta frågor är när man frågar vad man tror att andra 

har för inställning till det omtalade. Viktigt att tänka på är också att lämna pauser, anser Kvale. 

”Genom att beviljas pauser i samtalet får intervjupersonen rikligt med tid att associera och reflektera 

för att sedan själv bryta tystnaden med betydelsefull information” (Ibid). 

Denna forskningsstudies intervjufrågor är utformade på olika sätt beroende på vilken 

intervjumålgrupp de riktar sig till. Då sändarna har rollen som reklamskapare och mottagarna rollen 

som publik, behövs deras frågor vara olika utformade. 
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Frågorna är indelade i olika teman. Det första temat handlar om reklam i allmänhet. Det andra 

fortsätter på djupare nivå och mer specifikt om den kreativa och prisade reklamen. Avslutningsvis 

diskuteras kreativitetens roll i reklamen där även frågor om tävlingar och vilken reklam som prisas 

tas upp (se bilaga 1). 

 

4.6 Metodproblem 

 

Då studien baseras på små urval är det omöjligt att pressentera en allmängiltig bild för hela 

nationen. Antalet intervjuade är relativt få och spridningen på variabler lika så. Att flera entydiga 

svar uppnås är dock ett gott tecken på en allmängiltig bild och god reliabilitet av de resultat som 

framgått. 

För att upprätthålla hög reliabilitet i studien har samtalsintervjuer med sakkunniga inom branschen 

intervjuats. Något som sedan kunnat motställas med ett urval av den tilltänkta publiken. Samtliga 

intervjuer har både bandats och skrivits ner för att återge en så bra beskrivande bild av den 

intervjuades syfte och den rätta innebörden i deras svar som möjligt. 

Ett vanligt metodproblem med intervjuundersökningar är att de intervjuade ger uttryck för 

subjektiva uppfattningar för att framföra sig själva eller företaget på ett visst sätt, vilket kunnat 

uppstå vid intervju av reklamskaparna. Detta validitetsproblem är något som är väldigt svårt att 

granska men som ändå bör tas i beaktande. Då intervjuerna genomfördes enskilt med en spridning 

av personer med olika arbetsuppgifter på olika byråer och ändå gav ett likt resultat, kan dock tydas 

som ett giltigt resultat. 

Begreppet kreativitet är som tidigare nämnts ett förhållandevis diffust begrepp vilket kunnat skapa 

metodproblem som studieämne, men som fungerat väl, genom flera likartade tolkningar från de 

intervjuade reklamskaparna. Ytterligare ett metodproblem är urvalet av den studerande kreativt 

prisade reklamen som givetvis är ett urval och därutav inte helt går att jämställas med kreativitet i 

reklam i största allmänhet. Den studerade reklamens likheter och olikheter har dock kunnat visa 

olika popularitet hos publiken, vilket konstaterat både för- och nackdelar till olika kreativa 

användningar ur ett bredare register än vad en enskild studerad kreativ reklam kunnat påvisa. Att 

den intervjuade publiken bestod av en yngre skara kan också påverka utfallet då olika 

åldersgenerationer intresserar sig för olika saker. Till exempel har tidigare forskning visat att yngre i 

större utsträckning föredrar reklam med bilder före text, vilket också därför måste tas i beaktande. 

 

4.6.1 Validitet och reliabilitet 

 

Eftersom kvalitativa studier har en mycket större närhet till det som studeras, då man exempelvis 

förutom svar också kan studera kroppsspråk, har lättare att ställa följdfrågor etc. ger materialet ofta 

en högre validitet än i kvantitativa studier (Holme & Solvang 1997: 94). Kvale anser att materialets 

validitet oftast är svårare att försäkra sig om än dess reliabilitet eftersom hur väl man mäter det man 

avser att mäta är mycket svårbedömt. Han menar också att det heller inte finns någon sann, objektiv 



Kreativ reklam  C-uppsats, MKV 
En bra idé?       Evelina Karlsson 

20 | S i d a  
 

omvandling från talspråk till skriftspråk eftersom talspråket är den ursprungliga verkligheten. Denna 

omvandling måste dock alltid göras för att kunna bryta ner materialet till ett forskningsämne och hur 

detta sker beror helt på syftet med forskningen. (Kvale 1997: 151f). En fara för trovärdigheten i 

fokusgrupper är om deltagarna inte säger vad de tänker på grund av grupptryck och utelämnar 

information som inte är socialt önskvärd (Wibeck 2000: 119f). Detta behöver dock inte vara något 

negativt, menar Wibeck. ”Allt detta kan emellertid lika gärna ses som ett resultat i sig – det beror på 

den forskningsfråga som studien utgår ifrån; intresset kanske ligger i att studera vad som är socialt 

accepterat att säga i en viss grupp om ett visst ämne” (Wibeck 2000: 121). Då diskussionen om 

kreativ reklam handlade om åsikter var detta intressant eftersom resultatet vidare visar hur enskilda 

åsikter samspelar till en ökad förståelse och slutgiltig bild av det studerade, vilket vidare är en aspekt 

av hur vi vanligtvis tolkar och bemöter information (ex. reklam). Samtalet utspelade sig även så att 

alla fick uttrycka sin första personliga reaktion och känsla för det studerade och därefter tillsammans 

diskutera vilka budskap det förmedlade. 

Reliabilitet innebär i denna studie bland annat att de intervjuer som gjorts har genomförts på ett 

tillförlitligt sätt och resulterat i uttömmande och pålitliga svar samt med ett fylligt material kunna 

göra korrekta och relevanta tolkningar. Kvale menar att det är utskriften av en intervju som avgör 

reliabiliteten. Reliabilitetsproblem kan bland annat uppstå vid dålig inspelningskvalitet, om man hör 

dåligt eller tolkar fel. Utskriftens kvalitet kan också förbättras genom klara instruktioner av intervjuns 

syfte och tillvägagångssätt (Kvale 1997: 150f). 

För att studien ska ha god reliabilitet ska resultatet vara tillförlitligt. Andra studier ska kunna visa 

samma resultat. Materialet och mätningen av den bör också varit genomfört på ett pålitligt sätt. För 

att studien ska uppnå god validitet måste forskningen undersöka det den avser att undersöka, och 

ingenting annat. Det kan bland annat vara användandet av valida dvs. neutrala frågor i intervjun 

samt att tolkningarna som görs är korrekta och resultatet hållbar (Kvale 1997: 85).  

Samtliga intervjuer skedde med hjälp av bandning och innan intervjuerna började fick samtliga en 

inblick i hur intervjuerna skulle gå till väga, vilket syfte det hade och hur det skulle komma till 

användning i uppsatsen. Även etik och anonymitet som hur den intervjuade godtog att bli citerad 

diskuterades. Transkriptionerna för både gruppintervjuerna och de enskilda, skedde efter avlysning 

av den bandning som gjordes i samband med intervjuerna, inom ramen av 24 timmar efter att 

intervjutillfället ägde rum. I materialet antecknades den intervjuades tal samtidigt som ickerelevanta 

hummanden och harklingar togs bort. Hela transkriptionerna finns vidare förvarat i 

uppsatsförfattarens hem. 

5. Empiri 
 

5.1 Mottagarnas perspektiv 

 

5.1.1 Allmänt om reklam 

 

I frågeställningen om vad reklam är, ger svaren uttryck för själva upplevelsen av reklam som 

fenomen och föreställningar som bland annat säljande, störande och påtvingande kommer till 
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diskussion. De flesta samtalar om reklam som överflödande och att det är den fulla brevlådan med 

direktreklam eller reklamavbrottet mitt i filmtittandet på kvällen som är själva bakgrunden till deras 

inställning. Man är väl medveten om reklamens huvudsakliga funktion, att sälja ett budskap och för 

många är själva säljandet det som de huvudsakligen förknippar med reklam. 

- Det är när ett företag försöker sälja sina produkter och påtvinga en, mer eller mindre, ett 

erbjudande av något slag. (Manlig Ekonomistuderande, 25). 

Många kopplar även sin inställning med ett överflöd och erkänner att de kan vara förinställt negativt 

inställda till reklamen. 

- Störande. Jag tycker vi är indränkta i reklam. (Manlig Informatörsstuderande, 25) 

- Min inställning mot reklam gör att man får en från början negativ inställning, eftersom jag 

inte tycker om att se på reklam. (Manlig Informatörsstuderande, 25) 

Av de intervjuade är det endast en som erkänner att den tittar på reklam och kan tycka den är bra. 

- Nej, för mig är det inte störande. Jag tycker om reklam, på TV:n framförallt. Jag brukar inte 

zappa. Jag tycker det är spännande och roligt. (Kvinnlig Informatörsstuderande, 26) 

 I frågan om vilken betydelse reklam har, så menar man att reklam framförallt har med konsumtion 

att göra men också att det kan vara information från bland annat stater och kommuner.  

- Ja, det är ju en sorts reklam. Politiska budskap och sådär. (Manlig Ekonomistuderande, 25) 

Samtidigt som reklamen förknippas med konsumtion är det ingen av de intervjuade som erkänner 

sig handla mer av en vara bara för det gjorts reklam för den. 

- För mig personligen så har reklam ingen betydelse om jag inte är intresserad av någon 

produkt innan nästan tror jag. Det är inte ofta att jag blir impulsivt sugen på att köpa 

någonting på grund av att jag sett på reklam. (Manlig Ekonomistuderande, 30) 

- Däremot om man om man ska köpa, exempelvis ett kaffepaket, också ser man den nya 

mycket godare sorten, prova nu och betala 10kr mindre, det är enda gången jag funderat på 

att köpa. (Manlig Ekonomistuderande, 25) 

Gällande vad som är bra reklam är de intervjuade eniga. 

- Humor får det gärna vara. Då blir det ett nöje istället för, liksom ett fördröjningsmedel. 

(Manlig Ekonomistuderande, 25) 

- Något nytt. Annorlunda. (Kvinnlig Informatörsstuderande, 26) 

Vad som är dålig reklam är däremot inte lika entydigt och istället för innehåll så är det själva typen 

av reklam som sätts i fokus, så som internetreklam, direktreklam och telefonreklam. 

- Direktreklam känns också rätt fel eftersom den går till alla, så den är liksom inte 

kundanpassad. Det är mycket som inte är relevant eller intressant överhuvudtaget känns det 

som. (Manlig Ekonomistuderande, 30) 

- Något som också är störande är all internetreklam när det ploppar upp saker på skärmen 

konstant.(Manlig Ekonomistuderande, 25) 
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En av de intervjuade menar också att reklam blir dålig om den inte har någon poäng som gör att man 

kanske inte förstår sammanhanget eller vad de säljer. Man förstår inte varför dom gjorde som dom 

gjorde eller vad som var själva budskapet. Vidare omnämns att många reklamer är lika och att det 

kan kännas som om de kommer tillbaka flera gånger om, vilket man känner igen och tappar intresse. 

Intervjuerna visar alltså en allmänt negativ syn till reklam då den ofta förknippas med 

störningsmoment såsom avbrott på tv, ofrivillig internetreklam eller direktreklam från företag som 

försöker sälja sina produkter. Reklamen beskrivs också som tråkig då mycket påminner om varandra 

vilket känns igen och leder till att man tappar intresse. Bra reklam beskrivs som välgjord eller 

annorlunda och får gärna innehålla humor. 

 

5.1.2 Kreativt prisad reklam 

 

I visningen av de kreativt prisade annonserna och utomhusreklamen för studien var det endast en av 

annonserna som kändes igen och det var annonsen för Delicato (se bilaga 2). Utav de fem olika 

reklamerna var det även den som samtliga intervjuade tyckte bäst om. 

- Jag tycker den är väldigt bra för den kombinerar ju humor med en fin bild. Det finns flera 

saker i samma reklam där, också driver den med hälsotrenden. (Manlig Ekonomistuderande, 

25) 

- Det där är nog träffsäkert. Fullkornshysterin har ju pågått länge nu. Det är bara klockrent. 

(Manlig Mediestuderande 25) 

Ytterligare en reklam som väckte uppmärksamhet var reklamen för Tele2. 

- Den blir du liksom intresserad av. Interaktion på något sätt, någon sorts hjärngympa, du 

tänker till. Det är för att det just kommer igång, tankar om den, även fast jag inte vet vad 

den gör reklam för. (Manlig Ekonomistuderande, 30) 

- Jag tror på sådana där grejer. Det är lite utanför ramarna liksom. Man vågar vända på 

alltihop. (Manlig Mediestuderande, 25) 

- Det är ett bra sätt att få folk att fundera. Annorlunda mot vad man är van att se. (Kvinnlig 

Informatörsstuderande, 26) 

En annan reklam som skapade funderingar var reklamen för McDonalds och det var först efter att de 

intervjuade kommunicerat med varandra en stund som budskapet gick fram. Vissa började då att 

gilla den och tycka den var listig medan andra tyckte den fortfarande var för krånglig för att vara 

intressant. 

- Risken är att man inte orkar sätta sig in i sammanhanget. Den är för omständlig. Det känns 

som man inte har den tiden för reklam. (Manlig Mediestuderande, 25) 

- Men du den var inte alls dum nu när jag fick klart för mig vad som stod där. (Manlig 

Ekonomistuderande, 30) 

Även tankarna om reklamen för Estonia på museet var spridda. Några såg direkt att det var 

bokstäver som sjönk och för andra tog det lite längre tid. De flesta tyckte att den sjunkande texten 
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förmedlande starka känslor som både var värdeladdat och väckte nyfikenhet men samtidigt också 

lite okänsligt till händelsen i stort. 

- Lite häftigt med texten men lite okänsligt också. (Mannlig Informatörsstuderande, 25) 

- Den har ett klart budskap. Designmässigt är det snyggt. (Kvinnlig Informatörsstuderande, 26) 

- Jag tycker det blir för mycket på Estonia just när det är text och att den sjunker samtidigt. 

Det blir lite för starkt när man ser båda delar sådär. Det känns som dom spelar för mycket på 

händelsen. (Manlig Ekonomistuderande, 25) 

- Jag tycker man blir nyfiken på utställningen faktiskt. Jag skulle nog bli lockad av den 

reklamen. (Manlig Lärarstuderande, 24) 

Reklamen för Konsum hade för tråkig design för att man skulle orka läsa den om den satt uppe på 

stan menade de intervjuade. Samtidigt hade den en poäng med sitt budskap. 

- Den är ju ganska kul. Men läser man sådant när man går på stan? (Manlig 

informatörsstuderande, 25) 

- Bra idé. Designen kunde dock varit lite annorlunda så man lägger märke till den. (Kvinnlig 

Informatörsstuderande, 26) 

Utav de intervjuade mottagarna kände ungefär en tredjedel till Guldägget och visste att det var en 

tävling som prisar reklam. 

De kreativt prisade reklamannonserna visade alltså överlag en klart positivare bild än den som 

beskrevs under diskussionen om reklam i allmänhet. Några av reklamannonserna väckte nyfikenhet 

och de flesta antydde också att flera hade en bra poäng. Något som dock ifrågasattes var hur det 

hade varit om de sett annonserna i verkligheten eftersom vissa annonser krävde längre tid att lista 

ut än andra, tid som de själva var tveksamma till om de skulle ägna reklamen i verkligheten. Några 

hade också en mindre tilltalande design vilket var mindre populärt. 

 

5.2 Sändarnas perspektiv 

 

5.2.1 Allmänt om reklam 

 

Vid frågan om vad reklam är menar de intervjuade att det beror på vilket sätt man ser det på och att 

det kan vara alltifrån att en kompis berättar om en produkt eller tjänst till masskommunikation, 

internet och allt däremellan. 

- Reklam för mig är två saker. Det ena är sådant som ser ut som reklam, dels innehållsmässigt 

men också ytmässigt. Sen finns det också reklam som innebörd dvs. ett sätt att försöka 

påverka människor i en viss riktning, både kännedomsmässigt, attitydmässigt och 

beteendemässigt för att få dem att göra som uppdragsgivaren vill. Utifrån det finns det inget 

som är klart definierat vad som är reklam. Det behöver inte se ut som reklam för att vara 

reklam. (Joakim Berg, Copywriter, Clara) 
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Förutom att reklam kan skilja sig i olika former menade man också att det är stor skillnad på 

reklam och reklam. Samtliga tyckte att det grundläggande kravet för bra reklam var reklam som 

säger något och som man stannar till och lägger märke till. 

- En bra reklam når ut och berör. Dålig reklam är den ingen ser. (Joakim Berg, Copywriter, 

Clara) 

- Det viktigast är att det finns något som berör och skapar en reaktion hos mig som tittare 

eller läsare. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 

Precis som bra reklam finns existerar även den dåliga.   

- Jag är förbryllad över att det finns så mycket dålig reklam. Jag tror att all den direktreklam 

som landar i brevlådan och bara gör människor irriterade i hög grad bidrar till människans 

reklamfientlighet i samhället i stort. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 

- Den viktigaste insikten är att folk inte vill ha reklam. Dom flesta människorna vill ju känna att 

jag valde den här varan och inte att någon sålde den till mig. Det här är skälet till varför folk 

fjärmar sig för reklam. Kan man istället skapa kommunikation där vi kan låta människan 

bevara sin heder och ha respekt för deras intelligens och känslor, få dom att tänka att jag 

valde den här varan och inte tvärtom. Ett sätt är att använda kreativitet, inte bara visa en 

vara och ett pris för det blir ganska tråkigt. (Per N Lekemark, Projektledare & VD, Spenat) 

Något som också diskuterades var löften och respekt då man menade att mest smörande och 

störst mängd reklam inte alltid var det mest lönsamma. 

- Om man har en vara och berättar om den på ett överdrivet sätt, ett slags skryt eller som 

kanske till och med är ganska osann så kan man säkert få varan såld. Då kan man säga att 

den reklamen var bra för att den sålde rätt mycket. Samtidigt kan man säga att för bra 

reklam är det sämsta som kan hända en vara för ingen kommer att köpa den en gång till. 

(Per N Lekemark, Projektledare & VD, Spenat) 

- Det folk är trötta på och inte gillar är ju dålig fördummande reklam som bara bygger på 

klichéer och inte ger någonting. Ointelligent och tjatig reklam, sådant som multinationella 

företag bara pumpar ut vilket bygger på att dom har så otroligt stor plånbok att dom kan 

liksom krossa allt motstånd med pengar. Det omvända är istället om man försöker att vara 

lite trevlig och charmig och bjuda på någonting för att skapa en starkare känsla till 

varumärket. Många gånger ställer en lägre budget större krav på kreativitet för då vet man 

att man inte har råd att synas hela året eller råd att pumpa utan vi måste agera smartare, 

göra mer trevligare reklam för att lyckas. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 

Vad som gör en reklam framgångsrik är svårt att säga och de intervjuade ger olika syn och 

berättar om egna erfarenheter på reklam som varit framgångsrik. 

- Det är ju förmågan att verkligen nå dom mål som är, om det är att behålla din position, öka 

försprånget eller ta in på någon annan. Oftast handlar det om att skapa kännedom. Sen finns 

det ju alltid reklam som måste sälja just nu. (Joakim Berg, Copywriter, Clara) 

- Det som är framgångsrikt och det som jag själv har erfarenheter från är framgångsrikt det är 

när man vågar bryta mot dom branschnormer som finns. Om man vågar det så har man alla 

möjligheter att synas. Sen tycker jag också många gånger att reklam som överraskar mig, att 
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det är oväntat, att man får fylla i någonting som saknas i kommunikationen och då känner 

man sig lite smart och tycker det är roligt och inte lämnar någonting för mottagaren att själv 

fylla i, tolka eller känna, då tycker jag man tråkar ut människan och det får man verkligen 

inte göra om man gör reklam. Vi är ju skyldiga både oss själva och våra kunder att göra 

reklam som människor vill ägna tid till, annars har vi misslyckats totalt. (Mats Åstrand, 

Copywriter, Spenat) 

Lekemark liksom de andra intervjuade är väl medveten om publikens kritiska inställning till reklam 

och menar att det är något branschen har att skylla sig själva. 

- Att reklam är illa sedd, det får branschen och de som skickar reklam skylla sig själva. Det är 

klart att gör vi dålig reklam så kommer folk tycka det är dåligt, för mycket, till fel person, fel 

tillfälle, kanske tjatar eller på annat sätt irriterar. Men däremot får man inte tycka att reklam 

som sådan är dålig. Dålig reklam är dålig och bra reklam är bra. Det är farligt att göra 

reklam så att folk tycker illa om reklam i största allmänhet. Det är ett kraftigt underbetyg till 

hela min bransch och oss som jobbar med reklam. Kanske är det så att man som 

reklammakare eller avsändare vore mer förlåten om den reklam man gjorde åtminstone var 

bra. Marknadsföring handlar väldigt mycket om att bygga en relation till sin kund och inte 

att kränga en vara idag. Finns relationen kvar kan du antagligen sälja ett antal varor på sikt 

istället för att sälja en vara idag för det kan vem som helst göra. (Per N Lekemark, 

Projektledare & VD, Spenat) 

Sändarnas perspektiv på reklam visar att de är väl medvetna om att folk inte vill ha reklam. De 

erkänner också att det finns mycket dålig reklam och ser det som ett problem då det skapar dåligt 

anseende till branschen som helhet. En bra reklam är den som når ut och berör och som på något 

sätt skapar en reaktion hos mottagaren. 

 

5.2.2 Det kreativa 

 

Kreativitet är ett brett begrepp som kan vara svårt att definiera. Inom reklam menar de intervjuade 

att kreativitet bygger på förmågan att skapa något nytt, överraskande och oväntat, något som berör 

och skapar reaktioner. 

- Det här med att kunna se saker från ett annat håll. Pressentera kända fakta och företeelser 

på ett nytt spännande sätt och göra något som är oväntat men ändå begripligt för dom som 

tar emot det. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 

- Det är som att lägga ett pussel och plocka bort en bit och lägga den bredvid. Sen när många 

går förbi pusslet, då skulle många gå förbi det och tänka ”sjutton det stör blicken när jag inte 

får plocka i den pusselbiten för det är fel”. Hjärnan fungerar ju så. Hjärnan behöver och vill 

dra slutsatser. De sakerna kan man dra nytta av i reklamen för att inte tråka ut eller 

intellektuellt sett förolämpa mottagaren. (Per N Lekemark, Projektledare & VD, Spenat) 

De intervjuade menar också att kreativitet har en betydelse som arbetsverktyg och öppnar upp 

möjligheten till att synas, vilket är det som reklamen går ut på. 
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- Det är sådan enorm konkurrans. Om man tittar på tv en kväll kanske man ser över 60 

reklaminslag och då vill det ju till att man har något alldeles speciellt för att bli ihågkommen. 

Det är det där speciella, som kan vara vad som helst, något vackert, något roligt eller något 

väldigt dramatiskt och oväntat som är det kreativa. (Jacob Nelson, tidigare jurymedlem och 

vinnare i Guldägget, Copywriter på Forsman & Bodenfors) 

- Kreativ reklam gör vi för att vi vet att det ger ett bättre resultat till våra kunder och vi har 

mängder med exempel på det, aldrig bevisat motsatsen. (Per N Lekemark, Projektledare & 

VD, Spenat) 

Tre av de intervjuade är dessutom övertygade om att kreativitet är något som fungerar på allt och 

alla såvida det kreativa ligger på rätt nivå för det man pressenterar. Nelson menar dock att kreativ 

reklam alla gånger inte är nödvändig och att det finns ett undantag vilket är när produkten i sig är 

det kreativa. 

- Kreativitet är det enda sättet att sticka ut om man bortser från att man har ett 

kanonerbjudande. Det spelar alltså ingen roll om man säljer saker billigt eller är först i 

Sverige med ett nytt hett dataspel som människor är beredda att tälta för utanför butiken för 

att köpa, så behöver inte reklamen vara kreativ eftersom produkten är intressant i sig. (Jacob 

Nelson, tidigare jurymedlem och vinnare i Guldägget, Copywriter på Forsman & Bodenfors) 

Nelson menar att den typen av erbjudanden är ytterst få och att det kreativa därför har stor 

betydelse för att göra en produkt eller ett varumärke unikt. Åslund menar vidare att produkter kan 

vara svåra att urskilja och att varumärken inte är annat än olika personligheter som skapas genom 

reklamen. 

- Det finns väldigt mycket likheter med en människas personlighet och ett varumärkes. Dom 

varumärken som är trevliga, sympatiska, smarta, roliga att umgås med är man ju också 

beredd att spendera mer tid på. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 

Angående kreativitet och effektivitet anser samtliga intervjuade att det finns ett samband. Däremot 

behöver kreativitet inte alltid innebära mer försäljning. Lekemark menar att det är vanligare än man 

tror att man gör en sak och mäter en annan, som att mäta försäljningssiffror efter en 

attitydförändringskampanj exempelvis. Berg tycker också att man ofta får brottas med kunder om 

själva begreppet reklam och om att våga sticka ut och göra något annorlunda. 

- Det behöver inte se ut som reklam för att vara reklam. Det är väl egentligen där som man 

brottas mest gentemot sina uppdragsgivare för dom har sin syn, liksom det här är reklam, 

här jobbar dom med reklam, då förväntar vi oss dom här sakerna. Det är ett problem för oss 

eftersom det kan vara svårt att komma med andra lösningar. (Joakim Berg, Copywriter, 

Clara) 

- Att göra bra reklam handlar också om mod, både hos byrån och kunden, att våga. (Mats 

Åstrand, Copywriter, Spenat) 

Lekemark tror att anledningen till att den kreativa reklamen blivit så stor i Sverige beror på vår kultur 

och att det också är därför vi stöter ifrån oss den säljande. 

- En av anledningarna till att kreativ reklam finns i Sverige är att kommandoreklam som säger 

att jag vill att du köper, inte fungerar. Vi i Sverige gillar inte när man berättar för mycket om 
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sig själv, skryter och är självgod. Den människotypen fungerar inte. Det jag tycker vi ska bli 

bättre på är att sälja, men vi ska behålla vårt sätt att sälja. (Pen N Lekemark, Projektledare & 

VD, Spenat) 

Sammanfattningsvis menar reklamskaparna att kreativitet är livsviktigt inom sin bransch. De tror 

även att det är just det oväntade och överraskande som inte liknar den reklam vi är vana att se, som 

skapar framgångsrik reklam. Kreativitet är för dem ett arbetsverktyg som öppnar upp möjligheten 

att synas, vilket är ett måste i dagens hårda konkurrens. Även om det går att göra reklam på andra 

sätt är reklamskaparnas teori att den mer kreativa har en fördel, då den både kan spara pengar och 

samtidigt vara konkurrenskraftig. 

 

5.2.3 Prisad reklam 

 

Nelson beskriver skillnaden mellan en prisad reklam och en icke-prisad genom hur den 

uppmärksammas. 

- Att man uppmärksammar den, får en att haja till och reagera. Inte bara se den utan också 

reagera. Det behöver inte vara att man ska springa iväg och köpa något, ringa ett 

telefonnummer eller gå in på en webbadress, utan det kan vara att man på ett eller annat 

sätt börjar reflektera i en fråga och tar in det. Gör man inte det då har man kastat pengarna i 

sjön. (Jacob Nelson, tidigare jurymedlem och vinnare i Guldägget, Copywriter på Forsman & 

Bodenfors) 

I frågan om vilka tävlingar det finns som prisar reklam och vad de tycker om dem så visar samtliga 

intervjuade ett stort intresse och kan nämna ett flertal. De berättar även att branschen som sådan är 

tävlingsinriktad och att man alltid strävar efter att bli lite bättre.  

- Tävlingsmänniskor är vi oerhört mycket. Men sen handlar det också om att se hur man ligger 

till, vad nivån ger på det här arbetet. Sen är det ju också ett verktyg för marknadsföring, 

både för sig själv och byrån. (Joakim Berg, Copywriter, Clara) 

- Tävlingarna som sådan tycker jag är bra att dom finns och att dom också syns mer och mer 

för vanliga människor. Jag tycker framförallt det är viktigt och jag hoppas att fler 

reklamköpare lägger märke till dem och förstår varför dom är bra, varför reklam inte är 

något latjo man gör om man har pengar över, utan reklam är marknadsföring och 

kommunikation är starkt affärskritiskt, det enda och viktiga som skiljer två konkurrenter åt. 

(Per N Lekemark, Projektledare & VD, Spenat) 

Att tävlingarna också är marknadsföring både för dem själva och byrån intygar de alla.  

- När vi tävlar är det våran marknadsföringsbudget på något sätt, för att om vi tävlar och når 

framgång där kan vi få PR. Vårt samarbete med kunden kan också bli stärkt, dom blir 

förståss glada för att få en sådan framgång, känner sig nöjda med val av byrå och också 

känna att de varit duktiga och får en klapp på axeln. Det kan även hjälpa oss när vi 

rekryterar nya medarbetare. Då är det kanske lättare om dom känner att det här är en byrå 

där jag verkligen får göra bra kreativ  reklam. (Mats Åstrand, Copywriter, Spenat) 
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- När du kommer ut och börjar din karriär, så är det ju det absolut snabbaste sättet att göra 

karriär, att vinna priser. Du får ju redan där en uppmaning från dom som är äldre, att det här 

förväntas du göra, om du inte gör det så är du inget. Det är klart att det sätter ju givetvis en 

prägel på utveckling hos folk och inställningen till det. Sedan så är det ju även ett tillfälle att 

samlas, så det är inte bara att man ska dit och hämta sitt pris utan det är ju också socialt. 

(Joakim Berg, Copywriter, Clara) 

Jacob Nelson som vunnit flera Guldägg instämmer att reklamtävlingar är jätteviktigt både för 

individen och företaget. Är man framgångsrik i reklamtävlingar så uppmärksammas man och får 

jobberbjudanden som gör att man kan byta jobb och på så vis göra karriär. Han menar också att det 

är viktigt att få bekräftelse på det man gör. 

Guldägget som är den största svenska tävlingen inom reklam är bland det svåraste man kan vinna 

och väger därmed väldigt tungt. En av de intervjuade berättar att de har lättare att vinna i 

internationella tävlingar än just Guldägget eftersom man inte bedöms så mycket för byrå utan att 

man där tittar mer på det inskickade bidraget. 

Nelson som också suttit med i Guldäggsjuryn ett antal gånger tror att kreativitet fått en så stor 

betydelse eftersom effektivitet är så svårt att mäta. 

- Om vi gör en annons på skor som skulle sälja 20.000 och den sålde 200.000, då kan det ju 

givetvis bero på annonsen, men det kanske beror på priset, det kanske beror på att en 

filmstjärna hade på sig skorna, vi kan inte härleda hela ansvaret på kampanjen. När man 

jämför en kampanj med en annan är som att jämföra äpplen med päron och det får man inte 

göra. Därför är den tävlingstypen svår. (Jacob Nelson, tidigare jurymedlem och vinnare i 

Guldägget, Copywriter på Forsman & Bodenfors) 

Vidare menar han också att en kreativt prisad reklam aldrig varit dålig effektivt men att reklamen ur 

den synvinkeln kan uppfattas som att den inte gör hela jobbet. Därför är det svårt att utse vinnare 

och blir kanske inte rättvist alla gånger medger han. 

- När vi redovisar den reklam som vi anser är kreativ och bra så står den sig också väldigt bra 

effektivt. Det finns däremot mycket reklam som vinner kreativa tävlingar som ju förmodligen 

inte ens gör jobbet i bemärkelsen sälja eller påverka. Det bästa är om man kan kombinera 

det men som sagt det är svårt att mäta. (Jacob Nelson, tidigare jurymedlem och vinnare i 

Guldägget, Copywriter på Forsman & Bodenfors) 

Även kreativitet kan vara svårt att mäta, något som Nelson hävdar kommer med erfarenhet. 

- Det sitter i ryggmärgen att, tycker jag det här är bra det känner man ju, engagerar det här 

mig, blir jag påverkad och lämnar varumärket med en mer positiv inställning än vad jag hade 

innan. Det är ingen tankeprocess som sker genom ett schema utan det sker automatiskt, 

men det finns också ett antal värdeord för att vinna Guldägget. (Jacob Nelson, tidigare 

jurymedlem och vinnare i Guldägget, Copywriter på Forsman & Bodenfors) 

De intervjuade reklamskaparna ser alla positiva fördelar med reklamtävlingarna men är noga med 

att pointera att det aldrig sker på kundens bekostnad. Åstrand menar att de på sin byrå är noga med 

att dela framgången med kunden och att man aldrig kan skapa en bra reklam utan ett gott 
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samarbete och förtroende. I första hand studeras dock problemet och hur det på bästa sätt kan lösas 

och därefter ser om reklamen blir bra, att man skickar in den som tävlingsbidrag. 

Sammanfattningsvis menar reklamskaparna att reklamtävlingar är en morot såväl för byrån som 

individuellt. De tävlar gärna men aldrig på en kunds bekostnad. De beskriver tävlingarna som ett sätt 

att mäta nivån och få positiv respons på sitt arbete. Priset kan också vara något som leder till karriär. 

Att det är just kreativitet som bedöms är svårt att mäta, men då alla är starkt eniga om att det är 

kreativitet som skapar framgångsrik reklam är det ändå det självklara för prisningen. Flera menar 

även att kreativitet är en förutsättning för effektivitet. 

6. Analys 
 

6.1 Inställning till reklam 

 

Liksom Grusells tidigare forskning visar den intervjuade publiken en tydlig negativ syn på reklam då 

den beskrivs som ett överflödande störandemoment som motvilligt dyker upp i våra medier. Mest 

irriterande ansågs den okontrollerade reklamen så som direktreklam tillsammans med mobilreklam 

och självupploppande internetreklam vara. Även zappande vid tv-reklam diskuterades men där 

tyckte inte alla det var lika illa och medan några fortfarande var helt emot erkände andra att delar av 

tv-reklamen kunde vara intressant och underhållande att se. Under diskussion om vad som är bra 

och dålig reklam ger de intervjuade exempel på tv-reklam som de minns, exempelvis lottoreklamen 

som de tyckte var bra, med en äldre man som delar ut extra vinster i annorlunda former såsom 

vatten till några som bastar och poäng till några som spelar tennis. Noterbart är även att när en 

reklamfilm berättas vet även de övriga precis vilken de menar och har också gemensamma åsikter 

om den, som att den är rolig och underhållande att se. Detta kan tyda på att vi som åskådare ofta 

har en gemensam bild av vad som är bra reklam och vilken vi inte gillar. Det visar också att reklam, 

framförallt i TV är någonting som vi har lätt för att prata om vilket även Grusells forskning intygar. 

Att synen på vad som betraktas som bra reklam och inte är överrensstämmande skulle vidare kunna 

bero på våra gemensamma kulturella faktorer vilket gör att vi uppfattar saker på ett likartat sätt. 

Sternthal och Craig menar dock att fenomen som humor inte är något universellt utan skiljer sig åt 

mellan olika kulturer. Det innebär vidare att den omtalade reklamen kan uppfattas på ett sätt här 

och på ett annat inom andra länder. 

Trots att flera i den intervjuade publiken beskriver sig som reklammotståndare i största allmänhet så 

kan de ändå erkänna att det finns reklam som är bra och som de gillar. Den reklamen som är bra 

beskrivs framförallt som underhållande och rolig men det kan också vara att den känns välgjord och 

vacker. Dålig reklam är den reklam som är ointressant. Många menar att dålig reklam saknar poäng 

och att de inte alls förstår budskapet. Även dålig kvalité som dubbad reklam känns motbjudande. En 

av de intervjuade menar också att mycket av reklamen är så lika att det känns uttjatat. Att reklam 

känns lika och uttjatat tyder på ett missnöje över reklam som visas flera gånger under en längre 

period samt reklam av vanliga traditionella former som liknar varandra. Samtidigt beskrivs bra 

reklam som något annorlunda och nytt, beskrivningar som också reklamskaparna omnämner som 

värdeord, vilket tyder på ett gemensamt intresse och mål med reklamen. 



Kreativ reklam  C-uppsats, MKV 
En bra idé?       Evelina Karlsson 

30 | S i d a  
 

Synen på reklam för de intervjuade är framförallt en försäljningsmetod vilket gör dem kritiska. 

Istället för att se reklamen som informativ och rådgivande upplever de den som ett opålitligt 

förtryckningsmedel till försäljning.  

De intervjuade sändarna av reklam är väl medvetna om publikens negativa inställning och medger 

själva att det också finns väldigt mycket dålig reklam, vilket de tror är orsaken till reklamfientligheten 

i största allmänhet. Att de intervjuade sändarna av reklam menar att den dåliga reklamen beror på 

folk som har för mycket pengar och okunnighet för att satsa på kreativ reklam och istället väljer en 

traditionellt säljande reklam med flertal upprepningar, tyder på en misstro av samhället och 

kunnigheten om marknadsföring i stort. För dem är deras syn på reklam en insats till förändring där 

mer kreativitet och respekt till mottagaren är det som betyder framgång i reklamvärlden. Samtidigt 

som kreativitet är ett sätt att sticka ut och synas i det stora mediebruset, tror man att det också är 

den reklam människor vill ha eftersom det ligger i människans kultur att vilja känna att man fattar 

egna beslut. Genom kreativitet menar man att det går att väcka nyfikenhet och intresse för en vara 

eller tjänst utan att säga ”köp mig jag är bäst”, ett resonemang som också visar vilken reklam de 

själva vill skapa och ej. Det kan också tolkas som ett sätt att se på framgång, att faktiskt kunna och 

våga sticka ut med reklamen. 

När de intervjuade sändarna av reklam får berätta om reklam de själva skapat visar det också att det 

är den kreativa de tycker allra bäst om. Tidigare forskning visar att reklamskapare framförallt gillar 

reklam som påminner som deras personlighet och att val av byrå hos företag ofta avgörs genom 

olika byråars personligheter i jämförelse med uppdragsgivarens kunder. Någon sådan jämförelse har 

dock denna studie inte innehållet men däremot finns en tydlig tendens att det är kreativ reklam man 

vill och åsyftar att skapa. De intervjuade sändarna menar också att det kan vara svårt att övertala 

sina kunder att marknadsföra sig på andra sätt och att de ofta har en föreställning och förväntning 

om vad som är reklam när de kommer till byrån. Att våga sticka ut, överraska och göra något 

annorlunda kräver mod från både byrån och uppdragsgivaren menar de vidare. 

 

6.2 Det kreativa 

 

När exempel från den prisade kreativa reklamen visas för mottagarna får reklamen i största 

allmänhet ett positivt bemötande. Alla reklamer är dock inte lika tydliga med sitt budskap vilket gör 

att det tar en stund för de intervjuade och kräver viss diskussion innan en förståelse för reklamen 

uppnås. I samband med att gåtan löses och budskapet går fram sker en förändring i attityden till 

reklamen och några som till en början inte alls tyckte den var bra eller förstod sig på, övergick till ett 

mer positivt bemötande där de istället tyckte reklamen var ganska bra. De erkänner dock att de 

själva kanske inte hade studerat reklamen så noga i verkligheten och att de då kanske inte hade 

upptäckt budskapet och tyckt att den vore så bra. När förståelsen för reklamen uppnåddes tyckte de 

dock att reklamerna hade en tydlig poäng som fick dem att tänka till och gjorde den mer intressant 

och underhållande. Det tyder dels på att reklamen är på rätt väg genom att presentera saker på sätt 

vi inte är vana och därutav vinna intresse men det innebär också att delar av reklamen låg på 

gränsen till den nivå som mottagarna var beredda att ägna åt att tolka och förstå reklamen. 

Samtidigt som reklamskaparna är väl medvetna om den korta tid en reklam har på sig för att väcka 

intresse innehåller den kreativa reklamen som prisas i vissa fall detaljer som tar långt över det 
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normala att upptäcka, något som skulle kunna ses som ett problem och leda till att budskapet inte 

går fram. 

Vid första synen av den studerade reklamen var det klart en annons som drog uppmärksamhet, 

vilket var den för Delicato. De intervjuade tyckte reklamen innehöll både en klar bra bild och 

intressant lättläst text som fångade deras blickar. Ytterligare en som de intervjuade tyckte stack ut 

var reklamen för Tele2 som trots att den inte hade någon tydlig avsändare drog blickar och 

funderingar till sig tack vare en annorlunda design och textbudskap. I övrigt tyckte de att den 

kreativt prisade reklamen hade en ganska tråkig design och att det var själva budskapet som var det 

mest intressanta. Detta är något som säger emot att kreativ reklam är något som sticker ut, vilket i 

sådana fall inte handlar om utseende i första hand utan mer om innehåll. Något de intervjuade 

reklamskaparna dock inte intygar och menar att utseendet är minst lika viktigt som innehållet. 

De intervjuade reklamskaparna vet att den hårda konkurrensen av reklam gör att tiden för att 

upptäcka den är väldigt kort. Budskapet, att göra något oväntat och att vända på branschnormer och 

samhällssyner, verkar dock intressera den intervjuade publiken genom att skapa funderingar. 

Samtidigt som den kreativt studerade reklamen sticker ut visar den i det här fallet heller inga tecken 

till påtryckningar om försäljning, vilket var en av de saker de intervjuade ställde sig negativa till och i 

det här fallet skulle kunna tyda på något positivt. Den intervjuade publiken trodde dock inte att, 

även om reklamen var intressant, att de skulle handla mer av det som det gjordes reklam för. Hur väl 

det stämmer har inte undersökts, däremot trodde flera i den intervjuade publiken att de skulle 

komma ihåg några av reklamerna ett tag just för att de var annorlunda, vilket kan tolkas som ett 

positivt intryck av reklamen. 

För reklamskaparna är kreativitet ett verktyg och sätt att sticka ut i mängden. Den förändrade 

inställningen hos den intervjuade publiken intygar också att intresset och synen är mer positiv på 

den kreativa reklamen än reklam i största allmänhet, vilket i det här fallet kan betraktas som den 

icke-kreativa. Däremot kan ifrågasättas på vilka sätt den kreativa reklamen skulle uppmärksammas 

om all reklam var uppbyggd på just det sättet eftersom det kreativas styrka är just att synas och 

överraska i mängden. 

Flera av reklamannonserna i den här studien utspelade sig på humor. Enligt tidigare forskning är 

humor allt vanligare i reklamsammanhang då vi människor tycker om att bli underhållna. Humorn 

kan också bli ett distraktionsmoment vilket ökar mottagligheten. Eftersom den studerade reklamen 

fick ett positivt bemötande kan också antas att humorn hade en positiv inverkan. 

 

6.2.1 Kreativitet och effektivitet 

 

Både kreativitet och effektivitet är svåra att mäta. De intervjuade reklamskaparna anser dock att det 

finns ett samband mellan dem och menar att kreativitet är det enda sättet för en reklam att 

uppmärksammas, något de i sin tur omnämner som grundkravet för en framgångsrik reklam. 

Därutav kan också antas att de intervjuade reklamskaparna ser det kreativa som en möjlighet att 

skapa en framgångsrik reklam. Den intervjuade publiken är dock tveksam till om de skulle 

uppmärksamma reklamen om de stötte på den, framförallt för den något neutrala designen. 
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Däremot väckte reklamen tankar och reflektioner till budskapet vilket gjorde reklamen intressant i 

sig, något de tyckte var bra och bidrog till en positivare attityd till reklamen. Att mycket av den 

studerade reklamen innehöll mer text än bilder kan också vara en anledning till att reklamen vid 

första ögonblicket inte fångade publikens intresse. Kanske var det också därför som just Delicatos 

reklam väckte mest uppmärksamhet då publiken beskrev reklamannonsen utifrån flera intressanta 

delar där både bild, text och budskap tilltalades. 

Nelson som tidigare suttit med i Guldäggsjuryn menar att det finns vinnare i kreativ prisad reklam 

som kanske inte gör jobbet i bemärkelsen sälja. Bakgrunden till de i det här fallet studerade 

reklamannonserna vet vi dock inte. Vi kan heller inte dra någon generell slutsats av att kreativ prisad 

reklam framförallt framhäver budskapet i text men kan däremot se att texten i reklamen har en 

väsentlig del i framförandet av budskapet och att många av de vinnande bidragen har en tyngd på 

just texten. 

Amerikansk forskning menar att reklamskapare ofta förknippar kreativitet med effektivitet och ser 

det som en falsk sammankoppling. Man menar också att svårigheten många gånger är att hitta 

balansen mellan kreativitet och effektivitet och att reklamen ibland blir så poetisk att tittarna aldrig 

hinner uppfatta budskapet. Enligt denna studie menar också reklamskaparna att kreativitet är en 

förutsättning för effektivitet och ser det som ett arbetsredskap att framföra budskapet enligt vår 

kultur, på sätt som vi gillar och kan ta till oss det, nämligen genom underhållning, intelligens, charm 

och känsloförmedling.  I jämförelse av dessa båda studier kan både likheter och skillnader tolkas. Att 

den intervjuade publiken i den här studien tyckte den kreativt prisade reklamen var bra och väckte 

intresse tyder på att kreativitet kan vara ett effektivt sätt att föra fram tankar om ett budskap, något 

publiken också kan ta till sig och komma ihåg. Att en kreativ reklam skulle leda till mer effektivitet i 

begreppet ökad försäljning kan ändå inte intygas men kan däremot vara effektiv på andra sätt som 

exempelvis attitydförändringar, vilket i sin tur skulle kunna leda fram till en beteendeförändring och 

avgöra mellan valet av en produkt och en annan, dvs. ökad försäljning. En likhet mellan den 

amerikanska studien och denna är att publiken upplevde några av reklamerna som så poetiska att 

det tog tid för dem att upptäcka och förstå budskapet, en tid som alla gånger inte alltid finns och 

ägnas åt att förstå reklam. 

Några av de intervjuade reklamskaparna menar också att även icke-kreativ reklam fungerar genom 

tillräckligt många upprepningar och att det är två olika vägar att gå. Reklamskaparna menar dock att 

den kreativa vägen är bättre eftersom den är mer lönsam då den kan uppnå samma effekt på 

kortare tid samtidigt som den är mer uppskattad i allmänhet. En av de intervjuade berättar likväl att 

det finns några få undantag då kreativa metoder inte behövs, vilket är när varan eller erbjudandet i 

sig har ett sådant starkt nyhetsvärde att intresse och uppmärksamhet för den ändå skapas, något 

som inträffar väldigt sällan. Någon mätning eller jämförelse av icke-kreativ reklam har inte gjorts. 

Däremot tyckte den intervjuade publiken att den kreativt prisade reklamen var mer intressant än 

reklam i största allmänhet vilket betyder att de kreativa inslagen uppfattades positiva. 

 

6.3 Prisad reklam 

 

Inom reklamskapande finns ett flertal tävlingar som prisar kreativitet, både nationellt och 

internationellt. Enligt de intervjuade reklamskaparna var tävlingarna bra marknadsföring både för 
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byrån och för personlig framgång. En av dem tyckte även det var bra för allmänheten att få upp 

ögonen för skillnaden mellan reklam och reklam vilket kan tolkas som en önskan om en positivare 

inställning till bra reklam och ljusare tankar till kreativa inslag. Under intervjun av publiken visade det 

sig också att flera av dem kände till eller hade hört talas om Guldägget som är den största svenska 

tävlingen för reklam. Liksom Korpus tidigare forskning också pekar på, är tävlingarna något som får 

mer uppmärksamhet i medierna och därmed också publiken. 

Korpus forskning av Guldäggsvinnare visar också hur de vinnande bidragen av reklam förändrats 

under åren och att man allt mer sällan ser den traditionella reklamen som exempelvis produktreklam 

prisas. Av reklamen som denna studie omfattar visade detta sig stämma då reklamen snarare gick ut 

på att uppmärksamma ett varumärke än en viss produkt, något som också tyder på att reklam är ett 

fenomen som ständigt förändras och anpassas efter det samhälle vi lever i idag och som för 

närvarande inte är det traditionella utan snarare det oväntade och icke-säljande. Ett undantag som 

också den intervjuade publiken erkänner är om man redan innan man ser reklamen söker efter en 

viss produkt, vilket också innebär att en reklam för en vara vissa gånger kan vara helt ointressant och 

andra gånger tvärtom, dvs. väldigt intressant, ett konstaterande som också Grusells forskning visar. 

Nelson som både vunnit Guldägget och suttit i juryn menar att kreativitet som ofta bedöms som 

nyskapande ibland är svår att mäta, vilket inte alltid gör tävlingen rättvis. Enligt de andra intervjuade 

reklamskaparna är Guldägget bland det svåraste man kan vinna. Samtliga ser sig dock som 

tävlingsmänniskor men är noga med att notera att det aldrig sker på kundens bekostnad utan att det 

snarare är en bekräftelse på sitt och kundens arbete. Att reklamskaparna söker bekräftelse på sin 

reklam genom tävlingar som andra reklamskapare bedömer och inte själva konsumenterna eller 

publiken tyder dock på en upplevd skillnad gällande omdöme av reklam. Varför det inte är 

målgruppen eller publiken själva, när det är dem reklamen skapas åt som betygsätter reklamen är 

något som kan ifrågasättas. Tidigare forskning menar vidare att en närmare kontakt med 

uppdragsgivarens kunder skulle kunna leda till en ökad förståelse och bättre målgruppsanpassad 

reklam. Huruvida det stämmer kan dock endast vidare forskning visa. 

Att publiken ansåg den kreativt prisade reklamen innehålla en relativt tråkig design är ett tecken på 

att den kreativa reklamen som prisas, inte alltid är den som publiken tycker bäst om även om 

kreativiteten i sig visat sig ge en positiv respons.  

7. Slutsatser & diskussion 
 

Den tidigare forskningen presenterar en intressant förändring av reklamens historiska genombrott i 

samhället där reklamen gått från vardagsannonser till växande kulturella meningsskapare och en 

viktig ekonomisk institution för marknadsföring av varumärken, information och tjänster, för såväl 

den kommersiella som den icke-kommersiella sfären. Ändå präglas dagens samhälle av ett missnöje 

och en misstro mot reklamen. Publiken anser att reklamen många gånger är påträngande och därför 

upplevs påtvingad för att övertala dem om köp av en viss produkt. Publiken är kritisk eftersom de 

inte litar på reklamen och heller inte är intresserad såvida det inte gäller en vara de redan innan 

fattat tycke för eller går i funderingar på att köpa. Tidigare forskning intygar också detta beteende 

vilket kan antas ligga i vår kultur. Vi vill känna att vi gjorde våra egna val, inte att någon annan sålde 
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produkten till mig. Att misstron mot reklam är såpass stor som den är har branschen sig själva att 

skylla menar reklamskaparna som även håller med om att mycket av reklamen håller låg kvalitet. 

Knepet är kreativitet menar de vidare, ett begrepp som vuxit sig starkt och idag präglar ett flertal 

reklamtävlingar och som också av många reklamskapare anses vara nyckeln till framgång. 

Kreativitet är ett mycket diffust begrepp men kan ändå enstämmigt beskrivas som det oväntade, 

överraskande och nyskapande utav de intervjuade reklamskaparna. Kreativitet menar de vidare, är 

det som gör att en reklam uppmärksammas, en uppmärksamhet som också beskrivs som grunden 

för en framgångsrik reklam. Trots att den tidigare forskningen av kreativ reklam är kritisk, finns 

andra aspekter som i denna studie visar att kreativitet kan uppnå flera positiva tendenser som att 

det skapar reaktion i form av funderingar och uppmärksamhet. 

Denna studie har främst undersökt kreativitetens betydelse för reklamen hos reklamskaparna och 

publiken i Sverige. Då studien baseras på små urval med relativt få intervjuade personer kan inga 

generaliseringar göras. Att flera entydiga svar uppnås är dock ett gott tecken på en allmängiltig bild 

och stöd av resultatet som både bekräftar och förkastar en tidigare forskning. 

En kreativ reklam har en risk, vilket är om den blir så poetisk att publiken aldrig hinner uppfatta eller 

förstå budskapet. Det är även viktigt att det kreativa har ett samband med produkten eller tjänsten 

som går att koppla ihop med reklamen, annars är risken att reklamen uppmärksammas men att 

ingen minns vilket varumärke det avser. Det är alltså viktigt att reklamen möter läsaren på rätt nivå 

och att den är där av någon anledning, något som också vidare forskning skulle kunna forska vidare 

om. Publikens reaktion till den kreativt prisade reklamen var förhållandevis positiv. Reklamen ansågs 

ha ett tänkvärt budskap som framfördes på ett intresseväckande sätt. Däremot var reklamen inte 

alltid så självklar eller lätt att förstå, vilket krävde en stunds funderande. När förståelsen uppnåddes 

gav reklamen dock mycket positiva reaktioner som många uttryckte med en bra poäng. Tiden innan 

reaktionen uppnåddes kan dock vara ett problem eftersom många ägnar en mycket liten tid åt att 

frivilligt se och tolka en reklam. Om en förståelse inte uppnås kommer reklamen och det den gör 

reklam för uppnå ett mycket vagt resultat i form av ökad försäljning, eller vad det än är för mål man 

har för avsikt att uppnå och reklamens påverkan vara av väldigt liten betydelse. 

Designmässigt gavs den kreativt prisade reklamen både ris och ros och samtidigt som den reklam 

med tydligast bild och rubrik var populärast var de med neutral bakgrund och endast text eller 

tvärtom mest invecklad att ta till sig. De intervjuade var även tveksamma till om de skulle 

uppmärksamma reklamen eller hinna utläsa och intressera sig för att finna budskapet om de såg den 

i verkligheten. Genom detta kan sägas att kreativiteten i reklamen kan vara mer eller mindre synlig 

eller tilltalande, något som också påverkar hur bemötandet och responsen blir. Detta skulle kunna 

vara något för framtida forskning att gräva djupare i. Att den kreativt prisade reklamen fick ett 

positivt gensvar efter sin granskning tyder dock på ett gott resultat och reklamen beskrevs också 

som mer intressant än reklam i allmänhet (vilket kan likställas med icke-kreativ reklam). Att viss 

kreativ reklam var mer lätt eller svår att tolka och därefter också olika populär kan även vara ett 

resultat på nivåskillnader, där den tydligaste gav snabbast reaktion och också uppmärksammades 

utav fler. Då många av reklamerna krävde en längre betänketid kan tyda på att reklamskaparna som 

utser prisningen eftersträvar en än högre nivå än den publiken är villiga att ta till sig, en fundering 

som vidare kan ifrågasätta den jury som utser vinnarna, vilket faktiskt består av andra reklamskapare 

när det egentligen är publiken reklamen skapas åt. Tidigare forskning menar också att ett närmare 
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samarbete med uppdragsgivarens kunder, dvs. de reklamen skapas åt, också skulle leverera en 

bättre reklam på rätt nivå, något som dock endast framtida forskning kan utreda. Att 

reklamskaparna också hävdar att kreativ reklam har en ekonomisk fördel som sparar pengar och 

som på kortare tid uppnår samma resultat, är också ett tänkvärt ämne för ytterligare forskning. 

Den tidigare forskningen är kritisk till kreativ reklam i den bemärkelse att det skulle uppnå större 

effekt och menar att det är andra aspekter som har att göra med känslor av personlig förbättring, så 

som materiella produkter eller tjänster kan uppfylla. Resultatet av denna studie tyder dock på att 

kreativ reklam har en effekt i bemärkelsen att uppmärksamma och intressera publiken i ett visst 

ämne. Ett flertal av de intervjuade trodde sig lägga reklamen på minne just för sitt uttryck. På så vis 

fyller reklamen också en funktion för reklamskaparna genom att kunna skapa reklam som sticker ut 

ur den stora massan och som också går att komma ihåg. En tveksamhet är dock hur det vore om all 

reklam var kreativt genomtänkt, om den då skulle fylla den funktion som den har möjlighet att göra 

idag, vilket troligtvis inte är fallet eftersom det kreativa då inte skulle kunna skilja sig från mängden 

på samma sätt. 

Då det ligger i människans natur att vara nyfiken och öppen för nya saker är det inte konstigt att 

reklam som skiljer sig fångar deras uppmärksamhet. Kanske kan också fler kreativt genomarbetade 

reklamer höja anseendet på reklam, något branschen högt eftersträvar. Det kreativa kan skapa en 

nytta både för reklamen, genom att få mer uppmärksamhet, och för publiken genom hjärngympa 

där reklamen både blir intressantare och roligare att ta till sig. Däremot finns en gräns som kräver att 

den inte är alltför poetisk och klurig att förstå, vilket i sådana fall gör att man inte orkar eller har tid 

för att ta till sig. Kreativiteten måste ligga på rätt nivå och balansen mellan lagom och för mycket är 

hårfin. Att reklamtävlingar sätter en högre nivå än den publiken tar till sig är dock ett problem som 

borde tas i beaktande för framtiden så att inte reklamen tillsist blir det som amerikanska forskare 

befarar, en reklam för reklamskaparna själva. 
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Bilaga 1 - Intervjumanual 
 

Intervjufrågor till jurymedlem och vinnare av kreativt prisad reklamtävling 

 

1. Berätta om dig själv och ditt arbete! 

2. Vad betyder kreativitet för dig? Vilken betydelse har kreativitet i reklam? 

3. Hur skulle du beskriva en bra reklam? Vad skiljer en prisad reklam från en icke-prisad? 

4. Vad betyder tävlingar som Guldägget för dig? Vilken betydelse har Guldägget haft för dig och 

din byrå? 

5. Hur går det till när ni utser vinnare i guldäggstävlingen? Vilka kriterier tittar ni på? 

 

Intervjufrågor till reklamskapare 

 

Presentation 

1. Berätta om dig själv och ditt arbete! 

2. Hur länge har du jobbat med reklam? 

3. Vilka mål har du för ditt arbete? Hur bestäms målen för arbetet? 

Tema: Allmänt om reklam 

4. Vad är reklam för dig? 

5. Hur skulle du beskriva bra och dålig reklam? 

6. Vad gör en reklam framgångsrik? 

Tema: Kreativitet 

7. Vad betyder kreativitet för dig? 

8. Hur ser du på kreativiteten i ditt arbete? 

Tema: Prisad reklam 

9. Känner du till någon reklamtävling som prisar reklam? 

10. Vad tycker du om sådana tävlingar? 

11. Vad skulle ett Guldägg betyda för dig? 
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Intervjufrågor till publiken 

 

Tema: Allmänt om reklam 

1. Vad är reklam? 

2. Vad betyder reklam för er? 

3. Hur skulle ni beskriva bra och dålig reklam? 

Tema: Kreativ reklam 

4. Känner ni igen någon av dessa annonser? 

5. Känner ni till avsändaren? 

6. Vilka känslor tycker ni de olika reklamannonserna förmedlar? 

7. Är det någon av reklamerna ni gillar mer eller mindre. Varför? 

8. Vad tycker ni om reklamens design? 

9. Hur tycker ni reklamens budskap pressenteras? 

10. Hur väl känner ni att reklamen är anpassad för er och att ni tillhör målgruppen för den? 
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Bilaga 2 – Studerade Guldäggsvinnare 
 

Guldägg 2004 Utomhusreklam 
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Guldägg 2008 Tidningsannonsering 
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Guldägg 2006 Design 
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Guldägg 2007 Tidningsannonsering 
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