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Abstract 
 
Many companies use advertising to communicate specific messages to consumers. In society of 
today there is an overflow of information and messages with the purpose to capture the attention 
of consumers. Because of this, the companies advertising strategy has become more complex. To 
compete and capture the attention of consumers it is important to have a well developed 
advertising strategy. Two important parts of the strategy are to identify the objectives and to 
choose specific target groups for the advertising strategy. Other important issues are to create 
effective messages, choose media and also to evaluate the advertising strategy. The purpose of 
this study was to investigate how the advertising strategy can be described in the grocery 
industry. In order to answer the purpose we described the advertising objectives and how target 
groups were defined in one company in the grocery industry. In the same company we 
furthermore investigated how advertising messages were created, in which media they were 
presented and how the advertising was evaluated. When collecting the data we performed a 
personal interview with the vice president of the company. The studied company used to hire an 
advertising agency to develop their advertising campaigns. However, as it turned out, the 
cooperation with the agency was stopped and the company now handles their advertising 
themselves.  The result of this study indicates that the company does not have any explicit 
advertising strategy. The company’s ambition is to develop a better strategy in order to 
communicate with and satisfy as many consumers as possible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Sammanfattning 
 
Reklam används av många företag för att kommunicera specifika meddelanden till konsumenter. 
I dagens samhälle finns ett överflöd av information och meddelanden som vill fånga 
konsumentens uppmärksamhet. Detta leder till att planeringen av ett företags reklam blivit mer 
komplex. För att kunna konkurrera och fånga konsumentens uppmärksamhet på marknaden krävs 
en bra och utvecklad reklamstrategi. Två viktiga delar i reklamstrategin är att identifiera målen 
som ska uppnås med hjälp av reklamen och att välja ut specifika målgrupper till vilken en 
reklamkampanj skall rikta sig. Andra viktiga delar är att utforma ett effektivt budskap för att 
fånga konsumentens uppmärksamhet, välja media i vilket reklamen skall presenteras och till sista 
att utvärdera reklamen för att se om reklamkampanjen kommunicerar på ett önskvärt sätt. Syftet 
med denna uppsats var att belysa hur reklamstrategin ser ut i livsmedelsbranschen. För att kunna 
besvara syftet utformade vi delsyften. Dessa delsyften var att beskriva branschens reklammål och 
målgruppsindelning. Vi har även som delsyfte att se hur reklambudskap utformas, i vilka media 
reklamen presenteras och hur reklamen utvärderas. För att finna svar genomfördes en fallstudie 
på ett företag som tillverkar och säljer livsmedels varor. Vi gjorde en personlig intervju med vice 
VD på företaget. Efter att företaget avslutat sitt samarbete med en reklambyrå utformar de idag 
reklamen själv. Resultatet av det är att företaget inte har någon uttalad reklamstrategi. Företaget 
arbetar för att utveckla en tydligare reklamstrategi för att kunna nå ut och tillfredsställa så många 
konsumenter som möjligt. 
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Inledning 

1. Inledning 
 
Konsumentreklam används av många företag för att kommunicera specifika meddelanden och 
konsumenter kommer på olika sätt i kontakt med hundratals varumärken och organisationer varje 
dag (Schultz & Barnes, 1994). Reklam presenteras för konsumenter i tidningar och på TV. De får 
erbjudanden via brev, skyltar och i butiker. Produkter och tjänster rekommenderas också av 
vänner och grannar (ibid). Denna mängd av budskap leder till ett överflöd av information, i 
samhället, som konsumenterna endast kan uppmärksamma till viss del (Moriarty, 1991; 
Bergström, 2001; Schultz, 1994). Ett av de största problemen när reklam produceras är att få 
människor att uppmärksamma den. Uppmärksamheten är en förutsättning för att ett budskap ska 
nå fram och därmed även för påverkan. På grund av detta har planeringen av ett företags reklam 
blivit mer komplex och att utveckla en bra reklamstrategi är därför mycket viktigt. Tidigare 
räckte det med en enkel slogan i reklamen men idag krävs mer än så eftersom överskottet av 
information är på gränsen till för stort (ibid). 
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Reklamstrategier 
 
Marknadsföringen hjälper företag att uppfylla dess övergripande affärsidé och vision (Kotler, 
Armstrong, Saunders & Wong 1999; White, 2000). Marknadsföringsstrategin går ut på att 
identifiera hela marknaden för att sedan dela upp den i mindre segment. Därefter ska det mest 
lovande segmentet väljas och det ska tillfredställas på bästa sätt. När företaget har valt en 
övergripande konkurrerande marknadsföringsstrategi så ska marknadsföringsmixen utvecklas. 
Marknadsföringsmixen innehåller olika verktyg som företaget kan använda för att påverka 
efterfrågan på deras produkter. Dessa verktyg är; produkten, priset, platsen och påverkan (ibid). 
 
Påverkan innebär aktiviteter som kommunicerar övertygande fördelar med produkten för att 
målgruppen ska köpa den (Kotler, 1999). Detta kan till exempel ske i form av reklam eller 
personlig försäljning (ibid). 
 
Modern marknadsföring innebär mer än att utveckla en bra, lättillgänglig produkt och sälja den 
till rätt pris (Kotler, 1999; Bergström, 2001). Företag måste även kommunicera med sina kunder 
och därför behöver de förstå hur kommunikation fungerar. Kommunikationsmodellen tar upp de 
viktigaste faktorerna i kommunikationen mellan en sändare och en mottagare:  
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Figur 1.1. Kommunikationsmodellen (Kotler, 1999 s. 759) 
 
Sändarens syfte är att påverka genom att beröra, informera eller motivera. Budskapet formas 
utifrån syftet. Sändaren behöver veta vem mottagaren av budskapet är och vilken respons som 
önskas från denne. Även en kanal mellan sändaren och mottagaren måste upprättas. Kanalen är 
ett media som når mottagaren och där ska budskapet presenteras. Budskapet ska också kodas på 
ett bra sätt utifrån hur mottagaren kommer att avkoda det. Kodning innebär att text och bild 
kombineras så att mottagaren möter en ordnad och relevant form av budskapet. Även kanaler för 
feedback behöver utvecklas. Ett företag kan kommunicera på flera olika sätt med sina 
konsumenter. Ett sätt är via reklam. Reklam är en betald, opersonlig presentation och 
marknadsföring av idéer, varor och tjänster (ibid). Vidare ska reklamen främja försäljningen av 
varor och tjänster och det ska det tydligt framgå vem som är avsändare (Hallin & Hallström, 
2000). Eftersom det i dag finns ett överflöd av reklam behöver företag ha bra reklamstrategier för 
att väcka uppmärksamhet hos konsumenterna (Schultz, 1994). 
 
En reklamstrategi är en arbetsplan över en reklamkampanj där fokus riktas på att lösa ett specifikt 
marknadsproblem (Wells, Burnett & Moriarty, 2000). En reklamstrategi innebär en logisk 
arbetsprocess som leder till ett meddelande som erbjuder en lösning på ett kundproblem. 
Arbetsprocessens delar behöver inte komma i kronologisk ordning. De påverkar och går in i 
varandra. De huvudsakliga delarna i strategin är (Moriarty, 1991; White, 2000; Bergström, 2001; 
Kotler, 1999; Hallin, 2000; Roger, 1995): 
 
• Bestämma reklammål. Reklammål handlar ofta om att inom en viss tid nå ut med ett visst 

budskap till en viss grupp av människor. För att bestämma mål utgår annonsören ifrån de 
mätbara effekterna som önskas av reklamen. 

• Identifiera målgruppen som en specifik reklam skall riktas till. Målgruppen är den grupp av 
människor som en annonsör i första hand vill nå med sin reklam. De identifieras utifrån deras 
olika behov, intressen och vanor. 

• Bestämma budget. En annonsör behöver veta hur mycket pengar som krävs för att 
reklammålen ska kunna uppfyllas. Både de inköpta konsulttjänsterna och 
mediapresentationen kostar och därför är det viktigt att veta den exakta budgeten för 
reklamkampanjen. 

• Utforma huvudbudskap. För att väcka uppmärksamhet utformas bra och intressanta argument 
som presenteras i form av ett budskap till målgruppen. 

• Val av media där budskapet ska presenteras. Reklam som tar stort utrymme i media kommer 
också att få mycket uppmärksamhet. Det är dock viktigt att reklamen håller sig till kärnan av 
budskapet för att inte förvirra konsumenterna. 
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• Utvärdering av reklamens effekter. Beroende på reklamens mål väljs den bäst passande 
utvärderings metoden (ibid). 

1.1.2 Livsmedelsindustrin 
 
Under det senaste decenniet har många förändringar skett i samhället som påverkar människors 
livsstilar och konsumtionsmönster (Livsmedelssverige 2005). Sveriges inträde i EU har ökat 
möjligheten för nya aktörer att träda in på den svenska marknaden samtidigt som svenska varor 
lättare kan exporteras till andra länder. Detta innebär ökad konkurrens och nya krav för många 
industrier. Bland annat livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln tillhör de industrier som 
utsätts för stora förändringar. Den ökade internationella påverkan bidrar bland annat till 
förändrade konsumtionsmönster och matvanor vilket i sin tur medför att konsumenterna har 
större behov av nya produkter och av mer information om produkternas innehåll och kvalitet. År 
2003 uppgick produktionsvärdet inom livsmedelsindustrin till cirka 130 miljarder kronor och år 
2003 använde de svenska hushållen 13,3 procent av sina totala utgifter för inköp av livsmedel. 
Det motsvarar totalt 150 miljarder svenska kronor (ibid). 
 
Utbudet av varor ändras kontinuerligt (Livsmedelssverige 2005). Nya produkter och varumärken 
konkurrerar om kundens uppmärksamhet. Vid exempelvis matinköp tar konsumenterna snabba 
beslut och på grund av det får både livsmedelsvarumärken och butikskedjor en allt större 
betydelse (ibid). 
 
Den svenska konsumtionen av livsmedel ökar långsamt och en långsamt växande marknad 
begränsar industrins möjligheter (Livsmedelssverige 2005). Livsmedelsindustrin är en viktig del 
av svensk industri. Totalt finns det 3000 livsmedelsföretag som sysselsätter cirka 60 000 
personer. Därmed är livsmedelsindustrin den femte största industrin i Sverige, mätt efter 
sysselsättning. För att livsmedelsföretagen ska kunna fortsätta växa i Sverige måste de försvara 
sin plats på hemmamarknaden. Detta förutsätter att företagen kan tillhandahålla produkter som 
kan ge marknadsfördelar och en tillräcklig lönsamhet för uthålliga marknadssatsningar. I 
livsmedelsindustrin finns mer varumärken och företagsnamn än i de flesta andra branscher. Det 
finns en mängd reklam med varumärken som möter konsumenten varje dag och konkurrerar om 
deras uppmärksamhet (ibid).  
 
1.2 Problemområde 
 
Eftersom det i livsmedelsbranschen finns många olika konkurrerande varumärken är det viktigt 
att företagen skapar reklam som konsumenterna uppmärksammar (Schultz, 1994; Moriarty, 1991; 
Bergström, 2001; Livsmedelssverige, 2005). Uppmärksamhet är en förutsättning för att 
reklambudskap ska nå fram och därmed påverka konsumenterna. En av de största svårigheterna 
när företag producerar reklam är just att fånga konsumenternas uppmärksamhet. På grund av 
detta är det mycket viktigt för ett livsmedelföretag att utveckla en bra reklamstrategi (ibid).  
 
Reklamstrategin utvecklas utifrån marknadsstrategin (White, 2000; Moriarty, 1991). Det finns 
flera olika strategier och utmaningen är att finna den som på bästa sätt kommer att leda till den 
respons annonsören förväntas få av konsumenterna. Den bör bland annat identifiera målen som 
kan uppnås med hjälp av reklamen. Reklammålen är specifika påståenden om vad som ska 
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uppnås och reklamstrategin är ett påstående om hur dessa mål ska uppnås (ibid). Inom 
livsmedelsbranschen är det speciellt viktigt att ha reklammål som handlar om att påminna och 
skapa medvetenhet om varumärket. Risken för företag i livsmedelsbranschen som inte satsar på 
påminnande reklam är att förlora marknadsandelar till anonyma märkeslösa konkurrenter. 
(Hallin, 2000) 
 
En del i reklamstrategin är att välja ut målgruppen som en specifik reklamkampanj ska rikta sig 
till (Wells, 2000; Hallin, 2000). En målgrupp definieras som en grupp människor som kan nås av 
ett visst meddelande genom ett visst media. Ofta framstår köparna som en stor anonym massa 
med individer som har olika behov, intressen och vanor. Av alla dessa individer kommer bara 
vissa att använda produkten. Svårigheten är att hitta och nå de personer som kommer att reagera 
på önskat sätt när de sett reklamen (ibid). Ofta väljs målgrupp utifrån demografiska variabler 
såsom; kön, ålder, utbildning, inkomst, fritidssysselsättning, boendeform och boendeort 
(Bergström, 2001). För att få en djupare bild av målgruppen kan de demografiska variablerna 
kompletteras med de psykografiska variablerna; perception, inlärning, attityder och personlighet 
(ibid).  
 
Reklam kan bara lyckas om den får tillräcklig uppmärksamhet och därför behöver annonsören 
utveckla ett effektivt budskap som ska vara både fantasifullt och innovativt (Kotler, 1999; 
Rogers, 1995). För detta behövs en bra kreativ strategi. Annonsören bör också bestämma i vilket 
media reklamen ska presenteras. Det finns flera olika media att presentera reklam i. Exempel på 
dessa är: TV, radio, magasin, dagstidningar, anslagstavlor, direkt reklam, bio, arenor, seminarium 
och telemarketing (ibid). Livsmedelsbranschens konsumenter har ofta lågt engagemang i 
köpprocessen vilket betyder att köpet inte betyder så mycket för dem (Moriarty, 1991; 
Mårtensson & Svensson 1995). Eftersom konsumentens engagemang är lågt bör annonsören 
forma sina budskap och välja media därefter (ibid).  
 
För att kunna bedöma om en reklam kampanj kommunicerar på ett bra sätt behöver annonsören 
utvärdera reklamen genom att mäta kommunikationseffekterna och försäljningsresultatet (Kotler, 
1999). Det är viktigt för de flesta företag, även livsmedelsföretag att utvärdera sin reklam. 
Svårigheten är att hitta en passande utvärderingsmetod till rimligt pris. Beroende på reklamens 
mål ska den bäst passande utvärderingsmetoden väljas (ibid). Det är viktigt att de olika 
utvärderingsmetoderna har en viss validitet och trovärdighet (Wells, 2000).  
 
Vi kan inte finna någon specifik forskning om hur livsmedelsföretagens reklamstrategier ser ut. 
Reklamstrategin har dock stor betydelse i branschen på grund av mängden varumärken och att 
utbudet av varor och individers konsumtionsmönster ständigt förändras. Utifrån det ovan 
diskuterade kan vi se att utformningen av en reklamstrategi är av stor betydelse för företag i 
livsmedelsbranschen och därför kommer vårt syfte med detta arbete vara att undersöka 
reklamstrategier i livsmedelsbranschen.  
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2. Teori 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de teorier och den forskning som rör området 
reklamstrategi. 
 
2.1 Målsättning 
 
I ett företags marknadsplan finns det oftast flera olika marknadsmål som vanligtvis handlar om 
försäljning och marknadsandelar (Moriarty, 1991; Kotler, 1999). Reklammål och marknadsmål är 
dock inte samma sak. Marknadsmål är övergripande försäljningsmål medan reklammål snarare är 
en kommunikationsuppgift som ska uppnås inom en speciell målgrupp under en bestämd 
tidsperiod (ibid). Ett företagets reklammål ska vara i linje med besluten om målgrupp, 
positionering och marknadsmix (Kotler, 1999; Hallin, 2000). Det är viktigt att ett mål är tydligt 
formulerat så att det går att forma ett kommunicerbart budskap. Ett mål ska också vara mätbart så 
att effekten av reklamen kan ställas i relation till målet (ibid). 
 
En bra reklamkampanj ska generera direkta effekter, passa ihop med tidigare och senare annonser 
samt etablera företagets långsiktiga kundrelationer (Jones, 1994; Hallin, 2000). För att nå detta 
kan en annonsör utforma kort- och långsiktiga mål. De kortsiktiga målen med en reklam är den 
direkta responsen som annonsören förväntar sig av konsumenterna (ibid). 
 
Reklamstrategin som en annonsör använder ska stämma överens med företagets vision och 
affärsidé (Jones, 1994). De långsiktiga målen ska utformas för att passa den långsiktiga 
relationen som företaget har med konsumenterna. Dessa är de mest komplexa målen eftersom det 
kräver en klar framtidsvision om kundrelationen. Målen innebär alltså att kundresponsen och 
kundrelationen som uppstår ska passa in på den önskade företagsprofilen (ibid). 
 
Reklammålen kan delas in i olika grupper som baseras på deras syften (tabell 2.1.)(Kotler 1999): 
 
• Informativ reklam: används mycket när en ny produkt ska introduceras på marknaden och när 

primärt behov av produkten ska skapas. 
• Övertygande reklam: Övertygande reklam används om konkurrensen på marknaden ökar. Då 

är målet med reklamen att skapa selektiv efterfrågan för att övertyga konsumenterna om att 
produkten erbjuder bästa kvalitén för pengarna. Viss reklam med syfte att övertyga har blivit 
jämförande reklam där företag jämför sitt märke med andra märken.  

• Påminnande reklam: Är viktigt vid etablerade produkter eftersom det kommer att påminna 
konsumenterna om att produkten eller varumärket existerar (ibid). 
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Informativ reklam 

• Berätta för marknaden om en ny produkt 
• Föreslå nya användningsområden  
• Informera marknaden om prisförändringar 
• Beskriva hur produkten fungerar 
 

 
• Beskriva tillgänglig service 
• Rätta till falska intryck 
• Minska köparens rädslor 
• Skapa en företagsimage 

 
Övertygande reklam 

• Skapa märkespreferenser 
• Förändra köparens upplevelse av produkt 

attribut 
• Övertyga köparen om att mottaga ett 

försäljnings samtal 
 

 
 

• Uppmuntra till att övergå till 
företagets märke istället för 
konkurrerande 

• Övertyga om att köpa produkten 
 

 
Påminnande reklam 

• Påminna om att produkten kanske behövs 
inom den närmsta framtiden 

• Påminna om vart produkten kan köpas 

 
 
• Påminna om säsongsprodukter 

under lågsäsong 
• Behålla medvetenheten hos 

konsumenten om att produkten är 
den bästa 

 
 

Tabell 2.1. Möjliga reklammål (Kotler, 1999 s. 795) 
 
Som hjälp att sätta reklam mål finns en rad teorier och modeller (Moriarty, 1991). Effekt hierarki 
modellen menar att konsumenter går igenom olika steg innan de köper en produkt (Bendixen 
1993): Från medvetenhet till kunskap, förkärlek, övertygelse och slutligen till inköp. Många 
konsumenter ser reklamen och når medvetenhet och kunskap medan betydligt färre blir 
övertygade och köper produkten (ibid). 
 
FCB modellen är en annan modell (figur 2) som kan vara till hjälp vid utvecklandet av reklammål 
(Moriarty, 1991; Bendixen, 1993). Den utvecklades av Foote, Cone och Belding. Det är en 
omfattande modell som innefattar den traditionella effekt hierarkimodellen, konsument 
engagemang och teorier specialiserade på hjärnans funktion. Modellen utvecklades under 70-talet 
efter en rad undersökningar som misslyckades med att bekräfta effekt hierarkimodellen (ibid).  
 

6  

 



Teori 

 
1. Informativ 
 
Lära-känna-göra 
 
Bilar, hus, möbler 
 

 
2. Emotionell 
 
Känna-lära-göra 
 
Smycken, smink, kläder 

Högt 
 
   
  E 
  N 
  G 
  A 
  G 
  E 
  M 
  A 
  N 
  G 
 
 
Lågt 

 
3. Vanor 
 
Göra-lära-känna 
 
Mat, husållsredskap 

 
4. Tillfredsställelse 
 
Göra-känna-lära 
 
Cigaretter, sprit, godis 
 

 Tänka Känna 
 

              Figur 2.1. FCB modellen (Bendixen 1993 s. 25) 
 
Utgångspunkten i modellen, som finns i figur 2.1., är kategorierna lära-känna-göra (Bendixen, 
1993). En annonsör kan sätta reklammål som handlar om att konsumenten ska gå igenom vissa 
steg. Dessa steg innebär att konsumenten ska känna på ett visst sätt, lära sig något specifikt och 
göra på ett önskvärt sätt. Stegen varierar i ordning beroende på vilken produkt som säljs.  
 
Tanken bakom denna modell är att det inte finns någon standardiserad inköpsprocess eller 
hierarki som alla går igenom (Moriarty, 1991). Stegen i processen varierar beroende på 
produktgrupp eftersom konsumenter inte har samma engagemang när det gäller alla produkter. 
Exempelvis vid inköp av dyrare produkter som hus eller möbler är engagemanget högre, i 
letandet efter produktinformation för jämförelse med konkurrerande produkter, än om det gäller 
billigare produkter som livsmedel. Konsumenten överväger också besluten mer noggrant om det 
rör dyrare produkter. Modellen kan användas för att analysera mål, media, budskaps strategi och 
utvärderingsmetoder. Idén med modellen är att reklam påverkar flera områden av känslor och 
sinnen på liknande sätt men i olika grad. När företag planerar sin reklamkampanj är det därför 
viktigt att bestämma vilka känslor de vill väcka hos konsumenten och vilka sinnen som de vill 
påverka (ibid). 
 
1. Informativ: Med den informativa reklamen vill annonsören att konsumenten först ska få 
information och lära sig om produkten för att därmed uppnå en viss känsla för produkten och 
slutligen agera på ett, ur annonsörens perspektiv, önskvärt sätt (Iowa State University, 2005; 
Moriarty, 1991; Bendixen, 1993). Informativ reklam används exempelvis vid produkter som 
bilar, hus eller möbler och består oftast av demonstationer eller specifik information om 
produkten. Produkter i denna kategori har stor betydelse för konsumenten och inköp av dessa 
bestäms rationellt. Konsumenten har här högt engagemang i köpprocessen och vill oftast 
undersöka konkurrerande produkter för att få mycket information innan slutligt inköpsbeslut tas. 
Ju större engagemang en konsument har desto längre tid tar inköps besluten vilket medför att 
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inköpen också görs mer sällan. Om en reklamkampanj presenteras under tiden ett inköpsbeslut 
tas kan det påverka valet av produkt (ibid). Det finns även en annan form av informativ reklam 
som används när en ny produkt ska introduceras på marknaden (Kotler, 1999). Denna form av 
reklam används vare sig konsumenten har högt eller lågt engagemang och kan handla om vilka 
produkter som helst där företag vill skapa primärt behov genom att informera om att produkten 
nu finns på marknaden (ibid).  
 
2. Emotionell: Den emotionella reklamens syfte är att konsumenten först ska lockas genom att få 
en känsla för produkten och därefter lära sig mer om den och handla på ett önskvärt sätt 
(Moriarty, 1991; Iowa State University, 2005; Bendixen 1993). Konsumenterna har, inom denna 
kategori, högt engagemang i sin köpprocess men tar beslut mer på känslomässig basis 
Produkterna får konsumenten att känna på ett visst sätt. Det kan exempelvis röra sig om 
statuskänsla vi köp av vissa kläder. Har ett företag produkter som tillhör denna kategori så bör 
deras mål vara att via reklamen generera känslomässig respons och skapa en image som 
konsumenterna tar till sig (ibid). 
 
3. Vanor: Reklam som ska leda till upprepade köp eller vanor vill att konsumenten per automatik 
ska handla på ett visst sätt för att därefter lära sig om produkten och slutligen känna för den 
(Moriarty, 1991; Iowa State University, 2005; Mårtensson & Svensson 1995; Bendixen 1993). 
Denna kategori består av konsumenter med lågt engagemang som tar rationella beslut för att 
uppnå kunskap. Konsumenters engagemang är lågt när köpet inte betyder så mycket för dem. En 
anledning till att köpet inte betyder så mycket kan bero på att märkesvalet inte är så viktigt då det 
finns många produkter som är lika. En annan anledning kan vara att konsumenterna gör 
upprepade köp och har skapat en vana för en viss produkt. Det handlar ofta om dagligvaror som 
exempelvis rengöringsmedel och livsmedel. Eftersom kunden tar rationella beslut behöver 
annonsören ge konsumenterna en anledning att köpa just dennes produkt. Reklammålen bör 
handla om att skapa märkeslojalitet och upprepade köp. Därför används ofta påminnande reklam 
och rabattkuponger. I och med att konsumentens engagemang är lågt bör annonsören undvika 
lång reklam och istället satsa på kortare reklaminslag i till exempel radio, tv eller tidningar. Att 
använda musik i reklamen kan leda till ökat kundengagemang och även ökad möjlighet att 
differentiera märket från likvärdiga konkurrerande märken (ibid). Påminnande reklam är viktigt 
för väletablerade produkter eftersom den håller konsumenterna påminda om produkten (Kotler, 
1996). Många annonsörer vill också försäkra sina befintliga konsumenter om att de gjort rätt val 
genom att använda förstärkande reklam (ibid). Reklam som skapas till konsumenter som har för 
vana att köpa en speciell produkt kommer inte att leda till fler inköp (Bendixen, 1993). Reklamen 
finns för att påminna konsumenten så att inte konkurrerande produkter köps istället. De 
märkeslojala kundernas inköp har ett naturligt samband med tidigare inköp (ibid). 
 
4. Tillfredsställelse: Reklamen för de produkter som ska ge konsumenterna tillfredsställelse vill 
att konsumenten ska handla på ett önskat sätt, exempelvis genom att köpa produkten, och sedan 
få en tillfredställande känsla och i och med det lära sig något positivt om produkten (Moriarty, 
1991; Iowa State University, 2005; Bendixen, 1993). Konsumenterna i denna kategori har lågt 
engagemang i köpprocessen och tar emotionella beslut. Oftast handlar detta om produkter som 
inte är speciellt dyra exempelvis cigaretter, godis, underhållning och snabbmat. Köpen är oftast 
impulsköp som inte kräver rationella beslut. Reklammålen bör handla om att få konsumenterna 
övertygade om att de kommer att få självtillfredsställelse av produkten. Reklam som syftar till 
tillfredsställelse försöker få sina kunder uppmärksamma genom att vara uppseendeväckande 
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(ibid). Övertygande reklam används om konkurrensen på marknaden ökar (Kotler, 1999). Då är 
målet med reklamen att skapa selektivt behov. Viss reklam med syfte att övertyga har blivit 
jämförande reklam där företag jämför sitt märke med andra märken (ibid). 
 
2.2 Målgrupp 
 
Annonsörer och reklambyråer måste på grund av hård konkurrens arbeta hårt för att skapa en 
effektiv och givande marknadsföring det vill säga att få fram vad varumärket står för och vad det 
har för specifikt budskap (White, 2000). Detta för att fånga tillräckligt många konsumenters 
uppmärksamhet och få dem att så småningom köpa deras produkt (ibid). De flesta företag har 
begränsade resurser vilket leder till att de inte kan marknadsföra sina produkter till alla segment 
på marknaden. Därför begränsar företagen sig till att marknadsföra produkten till en specifik 
målgrupp på marknaden (Moriarty, 1991). Att bestämma målgrupp är mycket viktigt eftersom det 
underlättar mediavalet samt ger vägledning för det kommande kreativa arbetet med reklamen 
(Bergström, 2001; Wells, Burnett & Moriarty, 2000). En målmarknad är en grupp individer till 
vilken en produkt säljs. Medan en målgrupp är en grupp individer till vilka ett reklammeddelande 
riktas. En målgrupp definieras som en grupp människor som kan nås genom ett visst reklam 
media och via ett speciellt meddelande (ibid). 
 
Att dela upp marknaden i målgrupper är ett sätt att försöka komma närmare individerna 
(Moriarty, 1991). Vidare är syftet med målgruppsindelning att identifiera de individer som finns 
på marknaden där annonsören säljer sin produkt. En stor del av konsumenterna som köper 
produkten finns inte uttalat med i annonsörens målgrupp för den speciella produkten. Ett problem 
för annonsören kan vara att nå de individer som ger mest respons på reklamen. Det betyder inte 
att andra individer på marknaden ska glömmas bort med den anledningen att de inte finns i 
annonsörens målgrupp. Det finns en tumregel som kallas 80:20 regeln vilket betyder att 80 
procent av produkterna säljs till 20 procent av marknaden. Annonsören väljer målgrupp för att 
omsluta dessa 20 procent (ibid). 
 
Att välja målgrupp är av stor betydelse för hela reklamstrategin. Det underlättar val av media och 
ger vägledning för det kreativa arbetet (Bergström, 2001). En tydlig målgruppsdefinition ökar 
chansen att hitta rätt målgrupp och underlättar därmed det ekonomiska utbytet av 
reklaminvesteringen. Reklamteamet försöker förstå hur konsumenterna i målgruppen tänker, 
känner och beter sig i den mån som påverkar reklam målen (ibid). Med den förståelsen kan 
reklamteamet designa en kampanj som når målgruppen på ett effektivt sätt (Wells, 2000; 
Gronhaug & Heide, 1992). Reklam är en kostsam målinriktad aktivitet där annonsörens mål är att 
påverka målgruppen och att skapa förändringar i konsumentens medvetande, kunskap, attityd och 
benägenhet att acceptera produkt erbjudandet (ibid). Det finns inget givet sätt att definiera en 
målgrupp på (Kotler, 1999). Olika variabler får prövas ensamma eller tillsammans för att få den 
bästa uppdelningen av målgrupp. De vanligaste segmenteringsvariablerna är demografiska, 
psykografiska, beteendemässiga och geografiska variabler (ibid). 

2.2.1 Demografisk segmentering 
 
Demografisk segmentering går ut på att företagen gör en indelning av befolkningen baserad på 
faktorer som ålder, kön, inkomst, familjestorlek, sysselsättning och utbildning (Kotler, 1999). De 
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demografiska variablerna är de mest effektiva variablerna att titta på vid segmentering av 
målgrupp på grund av att vissa konsumentgruppers behov och önskemål är starkt korrelerat till 
vissa av dessa faktorer vilket medför att det är en tacksam metod att använda. Dessutom är det en 
billig metod och relativt lättsam att arbeta efter. De demografiska variablerna kan som sagt var 
delas in i (ibid): 
 
Ålder: Marknadsförare är väl medvetna om att stigande ålder medför förändrade behov och 
önskemål hos konsumenten (Kotler, 1999; Jobber, 2001). Många företag använder sig av så 
kallad: ålders- och livs segmentering genom att erbjuda olika produkter eller genom att använda 
annorlunda marknadsföringsstrategier till olika åldersgrupper. Till exempel inom 
restaurangbranschen där McDonalds riktar sig till barn, ungdomar och vuxna genom att använda 
sig av olika sorts reklam och media som riktar sig till respektive åldersgrupp (ibid). 
 
Kön: Män och kvinnor har olika behov, önskemål och smak när det gäller vissa produkter 
(Kotler, 1999). Att segmentera marknaden via kön är vanligast när det gäller produktkategorier 
som tidningsmagasin, kläder, hårvård och smink. Även bilmarknaden har på senare tid börjat 
segmentera marknaden efter kön. Exempelvis är vissa av General Motors bilmärken speciellt 
riktade till kvinnor (ibid).  
 
Inkomst: Marknadsföraren delar in marknaden i olika inkomstgrupper så som höginkomsttagare 
och låginkomsttagare (Kotler, 1999). Används främst för produkter som bilar, båtar, kläder, 
smink och resor (ibid).  

2.2.2 Psykografisk segmentering 
 
Vid denna typ av segmenteringsmetod delas marknaden in i grupper efter variabler som 
socialgrupp, livsstil och personlighet (Moriarty, 1991). Dessa variabler kan ge en djupare insikt i 
det mer komplexa beteendemönstret hos individen. Till exempel kan ett beteendemönster vara en 
mor som använder tyg blöjor istället för vanliga blöjor till sitt barn (ibid). 
 
Segmentering efter Socialgrupp: Många företag designar produkter till specifika sociala grupper 
(Jobber, 2001).  Det har visat sig att individer som har liknande sysselsättningar har väldigt olika 
livsstilar, värderingar och inköps mönster (ibid). 

  
Segmentering efter livsstil/personlighet: En individs livsstil påverkar intresset för en produkt 
(Kotler, 1999; Lin, 2002).  Konsumenten definierar sin livsstil genom den konsumtion som görs 
bland den mångfald av produktkategorier som finns. Därför är personliga och livsstilsvariabler 
effektiva segmenteringsvariabler för att identifiera målgrupps konsumenter. 
Livsstilssegmentering har visat sig vara populär för företag som försöker relatera varumärken till 
en speciell livsstil (ibid). 
 
Eftersom kunskapen om marknadsföring blir mer avancerad och konkurrensen hårdare, ökar 
behovet av mer exakta segmenteringsverktyg (Mitchell, 1994; Lin, 2002). För många produkter 
som är nära relaterade till personligheten hos en individ eller för en individ som är starkt 
engagerad i en produkt kan vetskapen om de psykografiska variablerna hos en individ vara till 
stor hjälp för att lyckas nå rätt målgrupp. Konsumenter inom samma demografiska grupp kan ha 
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väldigt olika psykografiska karaktärer. Därför kan annonsörer söka marknadsföringsmöjligheter 
genom livsstils segmentering (ibid). 
 
En metod för att segmentera konsumentgrupper utifrån olika livsstilar är att dela upp dem i tre 
olika segment (Kotler, 1999): 
 
1. Den begränsade- Innefattar individer där förbrukningen är begränsad på grund av låg inkomst. 
Det innefattar de fattiga individerna som har accepterat sin situation.  
 
2. Den mittersta majoriteten- detta är det största segmentet och det innefattar de konsumenter 
som köper välkända och säkra produkter för att undvika risker. De är personer som strävar efter 
att ha ständig kontroll över situationer. 
 
3. Innovatörerna- Segmentet består av konsumenter som strävar efter att prova nya produkter. De 
är oftast individer som gillar förändringar och nytänkande (ibid). 
 
Enligt en undersökning av SIFO (refererad i Hallin & Hallström, 2000, s 174) kan de varumärken 
konsumenten köper spegla individens egna värderingar. Konsumenter väljer oftast de varumärken 
som de kan identifiera sig med. Trots att personer är i samma ålder och bor i samma stad kan de 
vara väldigt olika. De personliga värderingarna återspeglas i de inköp som görs. Inköp påverkas 
alltså av människors grundläggande inställning till vad som är viktigt i livet och samhället. 
Värderingar har formats under lång tid och förändras långsamt. Undersökningar visar att svenskar 
tillhör en av fyra olika konsumentkulturer (ibid). 
 
1. Trygghet och tradition är en kultur där konsumenten uppmärksammar och värderar det svenska 
och köper helst svenskt (Hallin, 2000). De uppskattar många märken och dyra förpackningar. Att 
varorna är dyra är en fördel. Priset är oftast viktigare än kvalitet och dessa kunder uppfattar 
reklam som irriterande (ibid). 
 
2. Balans och rättvise kulturen innefattar konsumenter som engagerar sig i samhället och väljer 
produkter med omsorg (Hallin, 2000) Viktiga faktorer för denna kund grupp är miljövänlighet 
och kvalitet. Dessa grupper av konsumenter vill ha saklig information om produkter och 
ifrågasätter gärna reklam (ibid). 
 
3. Självuttryck och risktagande är den konsumentgrupp som vill ha förändringar i livet (Hallin, 
2000). Vidare är kvalitet viktigare än pris och de testar gärna nya produkter och anser att livet 
består av möjligheter. Dessa individer är också positivt inställda till reklam (ibid). 
 
4. Materialism och bekvämlighet innebär att konsumenter uppskattar status (Hallin, 2000).   
Dessa följer trender och uppskattar starka varumärken. Dessa personer påverkas av reklam (ibid). 

2.2.3 Beteendemässig segmentering 
 
Med de beteendemässiga variablerna delas konsumenterna in i grupper baserat på deras kunskap, 
attityd och respons till en produkt (Kotler, 1999). Det kan vara vad de förväntar sig av produkten, 
hur ofta de använder den, och hur lojala de är gentemot produkten. De beteende mässiga 
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variablerna kan delas in i så kallad fördelssökning. Det innebär att konsumenterna delas in i 
grupper beroende på de olika fördelar som konsumenten söker i produkten. Det gäller alltså med 
andra ord för företaget att hitta de fördelar som konsumenten söker efter i produkt klassen (ibid). 
Baserat på de psykologiska variablerna kan en fördelssöknings segmentering utformas utifrån 
följande konsumentgrupper (Jobber, 2001):  

 
1. Vällustsökarna som söker efter frihet, vällust och nöje i och med användandet av 

produkten. Exempelvis: ”Att köra bil handlar bara om nöjet”  
2. Imagesökarna: Söker efter status, prestige, ökad självkänsla med produkten. 

Exempelvis: ”En dyr och exklusiv bil är viktigast” 
3. Funktionellasökarna: Söker det funktionella i produkten. 

 Exempelvis: ”Att ta sig från A till B med bilen är de viktigast” (ibid). 

2.2.4 Geografisk segmentering 
 
Denna segmentering innebär att man delar in konsumentgrupper efter olika geografiska enheter 
som: nationer, regioner, städer, land och närområde (Kotler, 1999). Företaget kan välja att verka i 
ett, flera eller samtliga område men rikta uppmärksamheten på geografiska skillnader i 
konsumentens behov och önskningar. Exempelvis olika klimat leder till olika livsstilar och 
matvanor. I länder med varmt klimat hamnar det sociala umgänget oftast utomhus vilket gör att 
företag kan dra en parallell att exempelvis möbler inomhus inte är lika viktigt i varmare länder 
som i nordiska länder (ibid). 
 
2.3 Reklamens budskap 
 
Budskapet som konsumenterna ska ta del av måste vara tydligt (Rogers, 1995). En annonsör bör 
koncentrera sig på att utforma ett enda väl definierat meddelande med ett tydligt erbjudande. När 
budskapet utformas är det viktigt att annonsören antar att konsumenterna är relativt okunniga. De 
kan inte lika mycket om produkterna som annonsören och därför handlar reklam om att 
informera. Samtidigt är det bra att anta att konsumenterna till viss del inte är intresserade av 
annonsen. Eftersom de blir överrösta med reklambudskap från olika håll så finns risken att de inte 
kommer att vara intresserade av just denna annons på samma sätt som annonsören skulle kunna 
förvänta sig. Därför är det viktigt att försöka få dem intresserade. Det är bra att i reklamen 
tillhandahålla betydelsefull information och öppna dörren för konsumenterna att göra egna 
intelligenta val. Det är också effektivt att repetera den informationen som är betydelsefull (ibid). 

2.3.1 Budskapstyp 
 
Det finns olika typer av budskap och de vanligaste är (Bergström, 2001):  
 
• Instrumentella 
• Relationella 
• Intygande 
• Jämförande 
 

12  

 



Teori 

Instrumentella budskap är de vanligaste och de används för att lyfta fram en konkret vara med 
speciella egenskaper (Bergström, 2001). Dessa egenskaper ska lösa ett problem som 
konsumenten har. Budskapets uppgift är att framföra de egenskaper som ett användbart 
instrument för att problemet ska lösas. För att göra problemet tydligt i reklamen dramatiseras 
framställningen. Syftet är att mottagaren ska identifiera sig starkt. Argumenten i budskapet bör 
vara rationella och ärliga för att inte uppfattas som konstruerade. Det är också viktigt att 
berättartekniken är utformad så att budskapet är lätt att förstå och att det bara går att tolka på ett 
enda sätt. Budskapet ska vara format utifrån den dramatiska triangeln, som återfinns i figur 2.2., 
där förföljaren är konsumentens problem, offret är konsumenten och räddaren i nöden är 
produkten (ibid). 
 
 

Problem

Offer

Räddare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.2. Den dramatiska triangeln (Bergström 2001 s. 72) 
 
 
Trots att det är viktigt att göra en tydlig problematisering så får inte problemet ta all plats i 
reklamen (Bergström 2001). Även lösningen till problemet måste tydliggöras. Instrumentella 
budskap är bra gällande produkter som har unika egenskaper och därmed använder sig av unika 
försäljningsargument exempelvis en språkkurs med originell inlärningsmetod. Tidsplanen för en 
sådan reklamkampanj är oftast kortsiktig och ofta presenteras ytterligare en kampanj inom kort 
(ibid). 
 
Relationella budskap används i samband med produkter som saknar särskilda, unika egenskaper 
(Moriarty, 1991; Bergström, 2001). Dessa budskap lovar ofta att produkten kommer att ge en 
känslomässig och positiv belöning. Det kan vara budskap som väcker känslor som kärlek, hat, 
ilska, glädje eller fruktan. Många konsumenter köper produkter av känslomässiga skäl och det 
skapar en relation mellan produkten och konsumenten. För att skapa en sådan relation används en 
berättarteknik som inte är dramatisk utan snarare ett berättande som skapar upplevelser och som 
förändrar attityder. Berättandet beskriver produkter från olika synvinklar och mottagaren kan 
själv göra bilden fullständig, värdera budskapet och bli medagerande. De relationella budskapen 
ska innehålla argument som ska vara emotionellt formulerade. Relationella budskap används 
exempelvis när det gäller produkter som kaffe och de ska lova: sensorisk belöning, intellektuell 
stimulans, en önskvärd livsstil eller socialt gillande (ibid). 
 
Intygande budskap innebär att annonsören använder sig utav en intygande person i reklamen 
(Bergström, 2001). Denne person kan vara en tillförlitlig VD, expert, kändis eller en annan 
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konsument som ska stödja konsumenten i valet av produkt. Det är viktigt att personens 
deltagande känns relevant och motiverat för att reklamen ska bli trovärdig (ibid). 
 
Jämförande budskap är effektivt och handlar om att annonsören jämför den egna produkten med 
konkurrenternas (Bergström, 2001). Det är då viktigt att det finns tillräcklig och jämförbar 
information tillgänglig för annonsören. De vanligaste budskapen i jämförande reklam handlar om 
produktfördelar, priser, leveranstider och finansiering. Dessa budskap är oftast instrumentella och 
rationella. Eftersom konsumenter allt oftare ställs inför val mellan identiska produkter som inte 
har några särskiljande produktegenskaper så minskar förekomsten av jämförande budskap i 
reklamen. Istället används allt oftare emotionella och icke-jämförande budskap (ibid). 

2.3.2 Konsumentfokuserad strategi  
 
När ett budskap formas bör annonsören utgå från konsumenten (Schultz, 1994; Bergström 2001). 
Budskapet ska formas så att konsumenten upplever att produkten löser ett problem, tillfredställer 
ett behov eller förverkligar en dröm. För detta behövs en bra och logisk strategi. Det finns olika 
meddelande strategier för att utveckla effektiva budskap. En av dessa är den 
konsumentfokuserade strategin som är bra om det finns tillräcklig information om 
konsumenterna.  Det är en strategi som förlitar sig på teknologi och på omfattande 
konsumentundersökningar. En annonsörs uppgift är att välja den strategi som passar bäst för en 
specifik produkt eller ett specifikt märke. Eftersom en produkt oftast liknar konkurrerande 
produkter så behöver ett bra budskap kommuniceras till kunderna för att produkten ska bli 
speciell (ibid).  
 
Den konsumentfokuserade strategin utgår ifrån en analys av konsumenterna (Schultz, 1994; 
Rogers, 1995). Baserat på identifikationen av, och förståelsen för, dessa konsumenter kan 
företaget anpassa sina produkter så de passar kunderna. För att ta sig igenom denna process finns 
olika faktorer som kan användas som en checklista under tiden den kreativa produktionen 
förbereds, när den produceras och även när den är färdig samt vid reproduktion. De faktorer som 
är viktiga att ta hänsyn till presenteras nedan (ibid).  
 
Konsumentförståelse 
För att utveckla ett effektivt budskap behöver annonsören undersöka alla möjliga 
konsumentgrupper för att ta reda på vad de tänker om hela produktkategorin och varför (Schultz, 
1994). Det behövs insikt om hur konsumenten är, lever, arbetar samt hur de påverkas av reklam 
och fakta de hör av andra. Informationen kan annonsören bland annat få genom primär 
undersökning eller hypoteser baserade på intervjuer. Alla konsumentgrupper som kan påverka 
försäljningen måste ses som potentiella målgrupper. Frågan är om företagets produkt kan 
tillfredställa den undersökta gruppens behov (ibid).  
 
Det är viktigt att en annonsör hela tiden gör sig påmind om vem som är mottagaren av budskapet 
(Rogers, 1995). Därför behövs en exakt definition av den specifika målgruppen som meddelandet 
riktas till. Ett bra sätt att göra detta på är att skapa en inre mental bild på en person som bäst 
representerar målgruppen och sedan skapa reklamen direkt till denna person (ibid).  
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Produkten 
För att vara säker på att produkten passar målgruppen behöver annonsören veta vad den verkliga 
produkten är (Schultz, 1994). Inte bara beståndsdelarna i produkten är intressanta utan även 
exempelvis hur den är tillverkad och hur den fungerar. Annonsören behöver också få detaljerad 
förståelse för hur konsumenterna uppfattar produkten. Ofta ger målgruppsundersökningen svar på 
delar av detta, men här behöver konsumenternas perception undersökas noggrannare (ibid). 
 
Det är också viktigt att ha ett exakt namn på det som ska marknadsföras till exempel namnet på 
produkten eller företaget (Rogers, 1995). Detta namn ska återkomma flera gånger på samma sätt i 
reklamen och kommer att leda till att konsumenterna lättare kommer ihåg och känner igen 
namnet och på så sätt uppnås också lättare den respons annonsören vill ha. Det är även bra att 
beskriva med få enkla ord vad som är signifikant med produktens eller företagets rykte, expertis 
och personal. Vidare bör annonsören enkelt göra klart vilken marknads filosofi företaget har. 
Detta ska innefatta ett tydligt påstående om värderingar och intresset för konsumenterna men 
behöver inte vara med i annonsen, det är bara bra att göra för egen del (ibid). 
 
Konkurrenter och produktfördel 
En annan viktig faktor är att ta reda på vilka konkurrenter som finns på marknaden; vilka 
marknadsandelar de har samt hur mycket pengar de satsar på reklam (Schultz, 1994). Detta ska 
klarläggas utifrån konsumenternas perspektiv genom att bland annat undersöka vad de anser vara 
konkurrerande produkter, hur lojala de är och hur de påverkas av reklam (ibid).  
 
När annonsören vet vilka kunderna är, vilken produkt företaget säljer och vilka konkurrenter som 
finns på marknaden ska produktfördelen utvecklas (Schultz, 1994; Rogers, 1995). 
Produktfördelen är det som ska motivera kunderna att köpa just denna produkt hellre än 
konkurrerande. Det är viktigt att se till varför målgruppen ska reagera på önskat sätt och vad det 
är som gör att just denna annons är speciell just för denna grupp. Bra kännetecken för produkten 
som omvandlas till fördelar kommer att locka konsumenterna när annonsören ser på produkten 
utifrån deras objektiva perspektiv. Löftet om en fördel, i reklamen, ska uppfylla konsumenternas 
behov. Annonsören kan tynga på att produkten kommer att tillfredsställa behovet och på vilket 
sätt den kommer att göra det. Detta leder till att produkten inte blir en i mängden utan den 
kommer att ha en unik lösning på ett unikt problem. Vilket i sin tur lägger en grund för en 
långsiktig relation till kunderna (ibid). 
 
Trovärdighet  
När budskapet om produktfördelen är utvecklad måste man utveckla en anledning för 
konsumenterna att tro på att produkten uppfyller deras behov (Schultz, 1994; Rogers, 1995). Det 
som behövs för detta är övertygande reklam som säger att denna produkt är överlägsen alla andra 
liknande produkter på marknaden. Det är viktigt att göra detta utan att varken skryta eller förringa 
andra. Reklamen ska övertyga om att produkten levererar den fördel som ska tillfredsställa 
konsumentens behov. För att övertyga konsumenten är det också viktigt att välja rätt sätt att nå 
målgruppen på. Ibland är radioreklam mer rätt än personliga brev. Vilken metod som än används 
så är det viktigaste att alla metoder har ett överensstämmande budskap. Tanken med konsument 
fokuserade budskap är att all kommunikation; pris, etikett, logo och reklam ska skapas för att 
övertyga målgruppen om produktfördelen (ibid). 
 

15  

 



Teori 

Ton och personlighet  
Budskapet och sättet som det levereras på är viktigt för att konsumenten ska tro på reklamen 
(Schultz, 1994; Rogers, 1995). Men även tonen eller produktens personlighet är viktig. Tonen i 
reklamen ger produkten dess personlighet. Detta kommer att differentiera produkten från 
konkurrerande produkter samt ge den en identitet som konsumenten lätt känner igen. 
Personligheten som skapas måste passa märkets positionering och konsumenternas förväntningar. 
Positioneringen är den unika nischen som produkten eller företaget ska ockupera i minnet på 
befintliga och potentiella kunder (ibid). 
 
2.4 Mediaval 
 
Annonsören måste bestämma i vilket media som budskapet ska presenteras (Schultz, 1994; 
Rogers, 1995). I den första undersökningen av målgruppen finns en mängd samlad information 
som kan ge svar på när och på vilket sätt konsumenterna bäst nås. Resultatet kan visa att 
reklamen kanske behöver presenteras i flera olika media (ibid). Hur meddelandet ska paketeras 
och presenteras beror på vilket media som väljs (Rogers, 1995). Men det är viktigt att inte låta 
media styra vad reklamen ska innehålla och att annonsören inte begränsar sitt tänkande till att det 
ska vara illustrerade annonser i tidningar och musik i TV reklamen. Valet av media och storleken 
på budgeten måste vägas noggrant innan annonsören bestämmer det effektivaste sättet att 
kommunicera sin reklam på. Reklam meddelandet ska vara lätt att ta emot och vidare bör 
reklamen presenteras i media som konsumenten är bekant med. Det är bra att använda 
kommunikationsmetoder som redan är etablerade istället för att använda nya media (ibid). 

2.4.1 Mediatyper  
 
Det är viktigt för annonsören att välja rätt media för att nå sin målgrupp (Bergström, 2001).  
De vanligaste huvudmedia som kan användas vid presentation av reklam är: dagspress, 
populärpress, fackpress, TV, biograf, radio, trafik och utomhus, direktförsändelse och Internet 
(ibid). 
 
Dagspress 
För annonsering är dagspressen ett bra media (Bergström, 2001; Jobber, 2001). Dagspressen är 
full av attraktiva och aktuella nyheter och har många läsare. På torsdagar kan man som 
livsmedelshandlare möta en jätte marknad och på söndagar lockar resebyråerna med resor. En 
fördel är att läsaren kan se samma reklam många gånger på en kort tid, varje dag. Det negativa 
med annonsering i dagspress är att det saknar ljud och rörelser, vilket har visat sig vara positivt 
när det gäller att fånga kundens uppmärksamhet. Vad som även är ur negativ bemärkelse är att 
tidningsläsandet minskar vilket beror på andra konkurrerande medel men även på grund av att 
många anser att prenumerationspriserna är för höga. Framfarten av Internet medför att 
löpsedlarna blir mer och mer elektroniska. Morgontidningarna är ett dyrt media om annonsören 
vill nå en hel nation och kvällstidningarna anses av många vara en blädderprodukt. Kvällspressen 
har vidare dålig rikstäckning och utsätts för press från gratisutdelande tidningar och interna 
konkurrenter. Vidare uppfattar de flesta att det är allmänt dålig tryckkvalitet i press (ibid). 
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Populärpress 
Under populärpress ingår de tidningar som individer till exempel läser under väntan hos frisören 
(Bergström, 2001). De flesta är kvinnor och läsningen sker oftast i lugn miljö, flera gånger. I 
dessa tidningar är tryck kvaliteten mycket hög. Kostnaderna för annonsering i dessa tidningar är 
relativt låg vilket gör det till ett attraktivt annonsmedia (ibid). 
 
Fackpress 
Fackpress delas in i horisontella och vertikala facktidningar (Bergström, 2001). De horisontella 
facktidningarna vänder sig till en bred läsargrupp inom många branscher. Exempelvis kan det 
vara ”Veckans affärer” där läsaren uppskattar att läsa om samma saker. De vertikala tidningarna 
vänder sig däremot till läsare inom en och samma bransch, exempelvis reklamtidningen Resumé. 
Fackpressen är ett mycket bra annonsmedia på grund av intresserade och engagerade läsare och 
dessa tidningar sparas många gånger av läsaren (ibid). 
 
TV 
Tv är ett visuellt media som gör det tacksamt och lätt att demonstrera en ny produkt eller att 
jämföra en produkt med en annan (Bergström, 2001; Schultz, 1994). Vidare erbjuder TV-
reklamen framförallt unika uttrycksmöjligheter genom att kombinera bild, film, ljudeffekt, musik 
vilket gör att känslor kan förmedlas på ett helt annat sätt än i andra media. TV är det ideala valet 
när en produkt skall demonstreras eller för produkter som försöker skapa image. Det som kan 
vara ett problem för annonsörerna är så kallad ”zapping” det vill säga att individen med 
fjärrkontrollen gå över till en annan kanal när reklamen visas. Och det blir allt vanligare med så 
kallade speciella TV-boxar i hushållen vilket ger tittarna möjlighet att skräddarsy sina egna 
programtablåer och helt välja bort reklaminslag. Vidare är annonsering via TV förhållandevis 
dyrt (ibid).  
 
Biograf 
Biograf är ett media som främst riktar sig till åldersgruppen 15-25 år (Bergström, 2001). Publiken 
till en biograf kommer oftast i tid till reklamfilmerna på grund av att förväntan inför den 
kommande filmen är stor. Det som är mindre bra med biograf som annonsmedia är att den 
”direkta” repetitionen av reklamen utesluts (ibid). 
 
Radio 
Radio anses som ett flexibelt och lättillgängligt media och på grund av att individerna som 
lyssnar ändras under dagen kan en mätning av målen vara möjliga (Jobber, 2001; Schultz, 1994). 
Exempelvis under rusningstider är det många bilförare som lyssnar på radio. På många 
arbetsplatser står radion på hela dagen i bakgrunden och de flesta jobbar och lyssnar samtidigt 
därför är det viktigt att annonsören snabbt fångar lyssnarens uppmärksamhet för att de verkligen 
ska lyssna till reklam meddelandet (ibid). Radio som annonsmedia är relativt billigt (Bergström, 
2001; Jobber, 2001). Radiolyssnandet kan öka i och med Internets framfart på grund av att många 
lyssnar på radio medan de surfar men även beroende på att möjligheten att lyssna på radio via 
Internet ökar kraftigt (ibid).  
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Trafik och utomhus reklam 
Denna form av annonsering innehåller fasta och rörliga objekt (Bergström, 2001). De fasta 
objekten är affischtavlorna på byggnader och de rörliga objekten är de som förflyttas i en 
geografisk flexibilitet under dagen från en målgrupp i stan till en annan i förorten, exempelvis 
reklam på bussar. De klistrade affischerna försvinner mer och mer och ersätts av digitala 
stortavlor som vidare kopplas ihop av ett nätverk styrt av en huvuddator. Ett väldigt flexibelt 
media till exempel kan reklamen i tunnelbanorna bytas ut var fjortonde sekund. Det ger en hög 
räckvidd och kräver extremt korta och välformade budskap. Med detta menas att annonsören når 
många personer med samma media och ofta (ibid). Denna form av annonseringsmedia är till 
fördel om målgruppen är personer som arbetar i stan (Schultz, 1994). 
 
Direktförsändelse/direktreklam 
Detta är ett flexibelt och selektivt media som nästan kan skräddarsys för vilken målgrupp som 
helst (Bergström, 2001). Negativt är att många personer ogillar den stora högen av kommersiell 
reklam och ser det inte som seriös reklam (ibid). 
 
Internet 
Internet innebär kommunikation på det världsomspännande nätverket av datorer, World Wide 
Web (Bergström, 2001). Detta media är framförallt: globalt, öppet och aktuellt. Inga gränser 
finns om Internet utnyttjas rätt, vare sig det gäller världshav eller kontinenter. Det globala och 
lokala smälter samman, besökaren behöver bara ändra språk. Öppet media syftar till att besökaren 
inte blir störd av stängda telefonväxlar eller telefonsvarare. Vidare är Internet alltid ett aktuellt 
media, uppdatering kan göras snabbt och det är smidigt att genomföra ändringar (ibid.). 
 
Butiken 
Ett annat reklammedia är också butiken (Lindh, 1988; Bergström, 2001). Butiksexponeringen blir 
allt viktigare eftersom allt fler varor börjar likna varandra. Och det är även i butiken som slaget 
om konsumenterna utspelar sig. Inom dagligvaruhandeln är det många butikskedkedjor som 
skapar nya lösningar vilket bland annat påverkar kundgenomströmningen, varuexponeringen, 
skyltningen och informationen som varumärket skall förmedla. Inne i butiken finns själva 
förpackningarna och dessa har möjlighet att påverka målgruppen. Denna påverkan kan förstärkas 
genom skyltställ eller golvställ samt gavelexponeringar och skyltar. Att visa kampanjbudskap via 
butiksmaterial, med syftet att sälja mer eller med syftet att följa upp och komplettera insatserna i 
övriga medel, är av värde för företagen. Framförallt är butiken ett viktigt media för 
promotionaktiviteter (ibid). 

2.4.2 Val av media 
 
Valet av huvud media styrs i första hand av två saker; medias förmåga att förmedla budskapet 
och medias räckvidd i målgruppen (Bergström, 2001). Vidare bör huvudmedia baseras på 
reklammålen. Fyra nyckelbegrepp anses viktiga när annonsören väljer media: 
 

• Räckvidd: hur många personer annonsören når med ett visst media  
• Frekvens: hur ofta annonsören når målgruppen 
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• Effekt: vilken kommunikativ styrka och genomslagskraft annonsören når ut med 
exempelvis format, filmlängd, färg, placering och kreativ utformning av reklamen 

• Tid: att vara ute före konkurrenterna, anpassa aktiviteter till säsongsbehov och snabb 
anpassning (ibid). 

 
Vid val av rätt media finns även tre viktiga frågor som annonsören måste beakta (Jobber, 2001). 
Den första faktorn innefattar mediets förmåga att förverkliga reklammålen. Exempelvis, om 
målet är att påminna kunden om ett varumärkes existens, kan annonsering via press eller affischer 
vara bästa valet. Den andra faktorn som annonsören måste tänka på är storleken på reklam 
budgeten. Vissa media är naturligtvis dyrare än andra. Slutligen måste annonsören tänka på om 
målgruppen kan nås billigare genom att använda ett annat media (ibid).  

 
Samspel mellan medier eller mediakombinationer blir allt viktigare när det gäller att få fram 
budskapet i reklamen, det gäller att utnyttja de olika mediernas styrkor och anpassa budskapet till 
dessa (Bergström, 2001; Lindh, 1988). Företagen kan exempelvis förlänga effekten av en 
bearbetning i pressmedier med efterföljande utomhusreklam. Annonsering lämpar sig bäst när 
budskapet innehåller lite längre och ingående presentationer men i begränsad omfattning. Snabba 
och enkla budskap kan till exempel utnyttjas i film som är ett kraftfullt och intensivt media. 
Vidare kanske Internet som media lämpar sig bäst då budskapet innehåller mycket information 
och bakgrunds fakta (ibid).  
 
2.5 Utvärdering av reklam kampanjer 
 
Reklamens yttersta mål är att åstadkomma försäljning. Men säljresultat, antingen i kronor eller i 
antalet sålda enheter, är oftast ett otillräckligt underlag för att bedöma reklamens effekter och ge 
underlag för nya kampanjbeslut (Lindh, 1988; Schultz, 1994). En viktig faktor som måste 
utvärderas är det huvudbudskap som konsumenterna tar med sig efter att de sett reklamen 
(Schultz, 1994). Det vill säga om meddelandet som utformats uppfattades som menat. Det behövs 
också mål om hur företaget önskar att konsumenten ska handla efter de sett reklamen. 
Exempelvis om de ska köpa produkten eller kontakta företaget för mer information. Om målen 
inte uppnås behöver hela reklamstrategin granskas (ibid). För att veta på vilket sätt reklam målen 
ska uppfyllas måste annonsören först veta vilka exakta mål företaget har, därför är det bra med en 
klar definition av de exakta mätbara målen som förväntas av reklamen (Rogers, 1995). Reklamen 
kommer att komma väl till pass om annonsören vet exakt vilken reaktion som önskas från 
målgruppen (ibid). Annonsören måste ha klart för sig att en skriven målsättning är en sak och 
människors sätt att reagera på reklamen kan vara något helt annat (Lindh, 1988). Därför kan det 
vara till fördel att planera effekt mätningar på så sätt att de dels mäter det målsatta effekterna men 
även övriga effekter som kan vara troliga. För de flesta tematiska kampanjer, speciellt för 
dagligvaror, är enbart säljresultat otillräckliga för att på ett objektivt och användbart sätt mäta 
kampanjeffekter. Detta beroende på att variationer i säljresultat kan påverkas av bland annat 
reklaminsatser, förändringar i butikstäckning, konkurrentinsatser, prissänkningar respektive 
prishöjningar, säljarinsatser, promotions och säsongssvängningar. Därför måste även andra 
effekter mätas exempelvis effekter som ligger nära försäljning som köpbenägenhet, attityder, 
märkesmedvetande och lust att prova. Viktigt är att mätmåtten skall relateras till kampanjens mål 
(ibid). En utvärderings undersökning används för att fastställa exakt vad som har hänt och för att 
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företaget skall kunna utvärdera vad de fick ut av investeringen som gjordes vid reklamkampanjen 
(Schultz, 1994). 
 
Anledningar till att utvärdera en reklamkampanj kan bland annat vara för att se om huvudmålen 
som satts för reklamkampanjen blev uppnådda (Schultz, 1994). Om inte huvudmålen blev 
uppnådda är det viktigt att fastställa vilka av de sekundära målen för de olika beståndsdelarna av 
reklamkampanjen som blev uppnådda. Med hjälp av dessa utvärderingar kan företaget fastställa 
varför ett eventuellt misslyckande har uppkommit. En annan anledning till utvärdering är att 
kunna fastställa avkastningen på reklaminvesteringen. Detta för att se vad som uppnåtts och även 
för att fastställa kostnadseffektiviteten av reklamkampanjen. Den tredje anledningen är att 
använda informationen från utvärderingsmätningarna för att göra förändringar, tillägg eller 
korrigeringar till kommande reklam kampanjer. En reklamkampanj kan alltid förbättras. 
Utvärderingar av tidigare kampanjer är till stor hjälp för att förbättra och planera för upplägget 
inför framtida kampanjer (ibid). 
 
Reklam har många syften vilket medför att utvärderingsverktygen måste vara relevanta för att 
kunna mäta vad annonsören försökte åstadkomma (Wells, 2000). En komplett mätning skall visa 
i vilken mån kampanjen nått fram till den målgrupp som är definierad i reklamstrategin (Wells, 
2000; Schultz, 1994; Yungwook, Jihye, Jungki & Youjin, 1999). Om annonsören har satt mätbara 
mål i reklamkampanjen blir utvärderingen lättare. Om målet med reklam kampanjen är att öka 
försäljningen måste utvärderingsverktyget mäta försäljning för att ge ett trovärdigt och lyckat 
utvärderingsresultat. Data insamlingsprocessen vid utvärdering måste börja med utvecklandet av 
trovärdiga mätverktyg (ibid).  
 
Utvärderingsundersöknings metoder utvecklas hela tiden vilket leder till att annonsören måste 
hålla sig uppdaterad för att kunna mäta en reklams effekt på bästa sätt (Wells, 2000; Kotler, 
1999; Schultz, 1994). Regelbunden utvärdering av både kommunikationens verkan och 
försäljningseffekterna är viktiga. Vissa saker kan vara lättare att mäta som exempelvis hur många 
burkar ärtor som tillverkas på ett tillverkningsband. Reklammålen för många reklamkampanjer är 
mycket svårare att tolka. Tolkningsproblem är ett dilemma vid alla mätmetoder som involverar 
människor speciellt när målen är kommunikations effekter som medvetenhet och kunskap vilket 
reklam målen ofta är (ibid). 

2.5.1 Effektmätning av kommunikationen 
 
Det första steget i att mäta kommunikations effekter är att fastställa vilka effekterna är och vilket 
utvärderingsverktyg som ska användas (Schultz, 1994). Modellen i figur 2.3 används vid 
traditionell utvärdering och heter ”Traditionell process för kampanj utvärdering”. Den innehåller 
fyra steg (ibid). 
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Linjär 

   Inköps  
   beteende Övertygelse  Preferenser 

Reklam 
Meddelande 

Medvetenhet/ 
Kunskap 

Attityd 
förändring 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.3. Traditionell process vid utvärdering (Schultz, 1994, s 315) 

En väg 

 
1. Medvetenhet/kunskap 

 
Det första steget innebär att utvärdera medvetenhet eller kunskap antingen om att varumärket har 
visats på reklam eller om själva reklammeddelandet (Schultz, 1994). Om varumärket är relativt 
nytt på marknaden blir målet med kampanjen att få individen medveten om att varumärket 
existerar. Medvetenhet om varumärket eller reklam meddelandet är lättast att mäta och det mest 
användbara. Vidare för ett redan existerande varumärke är målet med reklamen att utveckla och 
fördjupa medvetenheten och kunskapen inom målgruppen om de specifika fördelarna som 
produkten har och framhäva hur produkten kan lösa individens problem. I detta steg är inte 
annonsörens primära mål att fastställa om meddelandet har en kommunikationseffekt eller inte. 
Målet är att mäta om individen blivit medveten eller uppnått kunskap om produkten. Två typer av 
påminnelsemetoder används vid utvärdering av reklam för att mäta medvetenhet/kunskap i 
reklamen. Den första metoden innebär att individen får frågan om han/hon kommer ihåg om 
han/hon sett eller hört reklam för något varumärke i en viss produktkategori den senaste tiden. 
Ingen ledtråd ges för att identifiera varumärket. Vidare vid den andra metoden ges vissa ledtrådar 
till individen för att hjälpa individen att komma ihåg reklamen. Den första metoden anses vara 
den starkare utvärderingsmetoden eftersom individen bara får frågan om produktkategorin och 
förväntas svara spontant utan någon ledtråd av vad det kan vara för varumärke det handlar om 
(ibid). 
 

2. Tycke och attityd förändring 
 
Tycke för ett varumärke indikerar på att individen är medveten och har en viss kunskap om 
varumärket, antingen genom reklam eller genom att ha använt produkten (Schultz, 1994). Det är 
ofta svårt att skilja på om kunskapen om reklamen har uppstått genom erfarenhet eller inte. Vid 
denna fas har individen flyttat sig från medvetande eller kunskaps fasen och har nu bildat en 
positiv åsikt om produkten. Detta betyder inte att individen kommer att göra ett inköp men 
positiva känslor till produkten finns. För att se om tycke uppstått kan undersökaren be individen 
namnge några, för han/hon, acceptabla varumärken i en produktkategori. Om produkten anses 
acceptabel har tycke uppstått (ibid). 
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3. Preferenser 

 
Målet med en reklamkampanj kan vara att reklammeddelandet ska skapa en accepterande nivå för 
ett specifikt varumärke så att individen föredrar och väljer att köpa just denna produkt framför 
andra (Schultz, 1994).  Preferenser är det slutliga steget i kommunikations effektmätning. När 
preferenserna har utvecklats och konstaterats är tron att reklammeddelandet eller 
försäljningsmeddelandet kan göra lite mer för att ytterligare påverka inköpsbeslutet. Vid detta 
stadium kommer individen antingen köpa eller inte köpa produkten beroende på pris, 
tillgänglighet och försäljnings promotion (ibid). 
 

4. Övertygelse/ inköpsbeteende 
 
Övertygelse och beteende är svårast att mäta på grund av att det är många olika variabler som är 
involverade (Schultz, 1994). Det finns dock exempel på hur inköpsbeteende direkt kan kopplas 
till reklammeddelandet nämligen genom direkt respons reklam. Som vid andra mätmetoder, 
gäller det att medlemmarna i målgruppen har sett och reagerat på reklam meddelandet. 
Konsumenten har blivit medveten om varumärkes reklamen, har utvecklat ett tycke, har gått 
igenom preferens stadiet och är nu redo att ta det slutgiltiga steget av övertygelse det vill säga att 
köpa varumärket. I modellen är övertygelsen och inköpsbeteendet i den kognitiva eller 
motiverande delen av beteendet. Detta medför att övertygelse kan vara svårt att beskrivas av 
individen vilket medför att denna utvärdering kräver frågor om intuition till inköp eller om 
tidigare inköps beteenden. De flesta utvärderingsfrågorna gällande detta handlar om vad som blev 
köpt. Ett givet köp jämförs med tidigare eller vanliga köpbeteenden för att fastställa om någon 
förändring har uppstått. Om en förändring uppstått, exempelvis byte av varumärke eller om det 
finns någon indikation till att byte av varumärke kommer att ske vid nästa inköp, görs ett försök 
att koppla beteende förändringen till reklamen (ibid). 

2.5.2 Mätmetoder  
 
Beroende på vilka mål som är uppsatta med reklam kampanjen väljs den bäst passande 
utvärderingsmetoden (Kotler, 1999). De olika utvärderingsmetoderna måste ha en viss validitet 
och trovärdighet. Validitet är trovärdigheten av att ett test verkligen mäter det som är avsett att 
mäta (ibid). Reklamkampanjen skall i första hand redovisa i vilken mån målen uppnåtts (Lindh, 
1988). Men vill företagen mäta alla variabler som kan ha inflytande med önskvärd statistisk 
säkerhet blir det mycket kostnadskrävande eftersom det kräver personliga intervjuer. Om 
företagen ur kostnadssynpunkt måste plocka bort något i mätningen skall det självklara valet vara 
uteslutning av mätningar av de sekundära målen. För att underlätta finns det två mätmetoder 
företagen kan skilja mellan:  
 

1. En så kallad nettometod innebär att företagen mäter hur mycket konsumenten kommer 
ihåg av reklamen. Detta görs oftast via telefon. 

2. En bruttometod vilket innebär att igenkänning av reklam mäts, oftast via personliga eller 
intervjuer via hemskickade brev (ibid). 
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Telefonintervjuer ger oftast ett lägre värde på de flesta effektnivåerna på grund av att de 
intervjuade har svårare att ta fram effekterna ur minnet enbart med hjälp av frågor än med hjälp 
av visuella hjälpmedel (Lindh, 1988). Begränsningarna ligger även i att de emotionella effekterna 
från intervjuaren uteblir. Men denna metod är billigare per intervju och medger relativt säkra 
urval. Vidare vid personliga intervjuer har den intervjuade någon form av visuell hjälp i form av 
annonser, logotyper eller förpackningar. Detta gör det lättare för respondenten att komma ihåg. 
En fördel är även att den personliga kontakten möjliggör frågesekvenser vilket är nödvändigt för 
att fånga upp de emotionella och spontana reaktionerna som respondenten får av reklamen. 
Denna metod är kostsam och det kan vara svårt att åstadkomma säkra urval. Vid postala 
intervjuer får respondenten samma visuella hjälp som vid personlig intervju och det är en 
billigare variant. Begränsningen ligger i saknandet av flexibilitet i intervjuförfarandet i och med 
att frågor och svar måste mekaniseras. En variant som både är billigare och som även inkluderar 
igenkänningsmetodens fördelar är när företaget sänder ut frågeformulär med visuella hjälpmedel 
och därefter intervjuar via telefon (ibid). 
 
Minnestest 
Ett sätt att mäta reklam effekten är att fråga konsumenten vad han eller hon kommer ihåg av 
reklamen (Kotler, 1999). Denna utvärderingsmetod baseras på antagandet att reklamen lämnar en 
mental behållning hos konsumenten. Minnestestet kan delas in i två grupper: komma-ihåg-test 
och uppmärksamhets-test (ibid). 
 
Vid traditionella komma-ihåg-tester visas en reklam på TV regelbundet inom valda program tider 
(Kotler, 1999). Nästa kväll genomförs slumpmässiga telefonintervjuer tills cirka 200 människor, 
som har tittat på tv under den tiden reklaminslaget har visats, har kontaktats. Frågorna är 
utformade på så sätt att själva varumärket inte alltid nämns. Om inte konsumenterna har en 
koppling mellan varumärket och reklam meddelandet får reklamen lågt poäng. Vidare analyseras 
komma-ihåg-test resultatet genom att undersöka den verbala responsen av reklamen det vill säga 
vad som uttrycktes i reklamen ord för ord. Detta för att fastställa hur många tittare som 
uppmärksammade något specifikt om reklamen. Samma utvärdering metod används för att mäta 
effekten av reklam i tidningar och magasin. Uppmärksamhetstester används framförallt för att se 
effekten av tryckt reklam. Vid denna typ av utvärderingsmetod visas en reklam för respondenten 
med efterföljande fråga om de kommer ihåg att de sett reklamen tidigare (ibid). 
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3. Problemdiskussion, syfte och referensram 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla intressanta problem och frågeställningar inom 
reklamstrategin. Detta kommer leda fram till vårt syfte och våra avgränsningar. 
 
3.1 Problemdiskussion 
 
Modern marknadsföring handlar om mer än att utveckla en bra produkt till rätt pris (Kotler, 
1999). Företag måste även kunna kommunicera på ett bra sätt med konsumenterna (ibid). Det är 
svårt för en annonsör att tilltala konsumenterna på ett rationellt och emotionellt sätt (Hallin & 
Hallström, 2000). Planeringen av ett företags reklam har blivit mer komplex och utvecklandet av 
strategin för kampanjer är mycket viktig (Schultz, 1994). Tidigare räckte det med en enkel slogan 
i reklamen men idag krävs mer än så eftersom överskottet av information är på gränsen till för 
stort (ibid).  
 
För att kunna identifiera de mål som reklamen ska uppfylla behöver en annonsör ha god kunskap 
om den nuvarande marknadssituationen (Kotler, 1999). Att formulera mål är svårt och ofta 
blandas de övergripande företagsmålen samman med reklammålen. Vidare är målen annorlunda 
om det handlar om en ny produkt än om det rör sig om en produkt som konsumenterna är vana 
vid (ibid). På grund av ökad konkurrens är det nödvändigt för företag och annonsörer att sätta 
reklammål och studier visar att det fortfarande behövs insatser för att utveckla tekniker som kan 
användas när målen ska identifieras (Jones, 1994). Alla som arbetar med reklam har olika synsätt 
på hur målen ska utformas och användas och många misslyckas när de bara sätter försäljningsmål 
med reklamen. Annonsörer bör fokusera på mål rörande kundrelationen istället för på kortsiktiga 
försäljningsmål (ibid). 
 
Målgruppen är oftast inte given utan marknaden behöver delas upp i mer specifika målgrupper 
(Hallin, 2000). Ju bättre en annonsör lyckas definiera sin målgrupp desto lättare kommer det bli 
att välja media och budskap som ska nå målgruppen (ibid). Eftersom kunskapen om 
marknadsföring blir mer avancerad och konkurrensen hårdare så finns ett ökat behov av att 
precisera vilka verktyg som finns för segmentering (Mitchell, 1994). 
 
När en annonsör bestämt vilken målgrupp reklamkampanjen ska riktas till och vilken den 
önskade responsen är, kvarstår problemet om vilket budskap som ska förmedlas till målgruppen 
och på vilket sätt det ska nå den (Kotler, 1999). De tre huvudproblemen som en annonsör då står 
inför är: vad budskapet ska förmedla, hur det ska struktureras och vilket format det ska ha. En 
stor budget garanterar inte en lyckad reklamkampanj. Studier visar att kreativa reklambudskap 
kan vara viktigare än storleken på budgeten för att reklamen ska bli lyckad. Hur reklamen ska få 
uppmärksamhet och kommuniceras är därför viktigare än storleken på budgeten. En annonsör står 
inför en värld som är överfylld av reklam och konsumenterna har många TV kanaler, radio 
stationer och tidningar att välja bland (ibid). 
 
Det är en stor utmaning för en annonsör att utforma ett budskap som ska väcka uppmärksamhet 
och motivera konsumenterna (Kotler 1999; Livsmedelssverige, 2005). Livsmedelsmarknaden är 
mättad med en mängd konkurrerande budskap vilket leder till att annonsören måste presentera ett 
budskap på ett sätt som väcker uppmärksamhet och intresse (ibid). Eftersom konsumenter blir 
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överrösta med reklambudskap från olika håll så finns risken att de inte är så intresserade som en 
annonsör förväntar sig (Rogers, 1995). Det finns flera olika meddelande strategier för att utveckla 
effektiva budskap (Schultz, 1994; Bergström 2001). En annonsörs uppgift är att välja den strategi 
som passar bäst för en specifik produkt eller ett specifikt märke. Eftersom en produkt ofta liknar 
konkurrerande produkter så behöver ett bra budskap kommuniceras till kunderna för att 
produkten ska bli speciell (ibid). 
 
Presentationen av budskapet är också en svår uppgift för annonsören på grund av att konsumenter 
generellt ger reklam lite uppmärksamhet och därför att antalet media är stort (Kotler 1999).  För 
att få fram budskapet blir mediakombinationen allt viktigare. Det gäller att utnyttja de olika 
mediernas styrkor och anpassa budskapet till dessa (Bergström, 2001; Lindh, 1988). 
 
När målen med reklam kampanjen är färdig, budgeten bestämd och media planen förberedd och 
presenterad så bör effekterna av reklamen fastställas och utvärderas (Kotler, 1999). Detta behövs 
för att annonsören ska få veta om reklamen uppfyllde målen. Att göra detta enbart utifrån 
försäljning är otillräckligt (ibid). Det finns inga säkra sätt att skapa bestämda reklameffekter och 
det är ofta svårt att avgöra om reklamen varit effektiv eller inte (Wärneryd, 1986). Företag vill 
ofta veta de exakta resultaten av reklaminvesteringen för att se om de vinner på det eller om 
pengarna skall investeras på annat sätt (Schultz, 1995). De flesta annons undersökningar görs för 
att förutse vad som kommer att inträffa på marknaden medan utvärderingen av en annons 
används för att bestämma exakt vad som hänt på marknaden Det är svårt att mäta och utvärdera 
reklamkampanjer och den största frågan är oftast vad som ska mätas (ibid). 
 
3.2 Syfte 
 
Som tidigare nämnts har reklamstrategin en stor betydelse i livsmedelsbranschen och därför är 
syftet med detta arbete att beskriva reklamstrategier inom livsmedelsindustrin. För att kunna 
besvara detta har vi utifrån diskussionen ovan utformat dessa delsyften: 
 
• Beskriva reklammål i livsmedelsbranschen 
• Hur kan målgruppsindelningen i branschen beskrivas? 
• Hur utformas reklambudskapet? 
• I vilka media presenteras livsmedelsreklamen? 
• Hur utvärderas reklamen? 

3.2.1 Avgränsningar 
 
En del av reklamstrategin är även att bestämma budgeten för reklamen men vi kommer inte att 
undersöka detta område. Vidare har vi en tidsmässig gräns på tio veckor vilket också är en 
avgränsning. 
 
3.3 Referensram 
 
Referensramen baseras på teorier i kapitel 2 samt på våra delsyften. Referensramen kommer vi 
sedan använda för att analysera resultatet av vårt empiriska material. 
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3.3.1 Reklammål 
 
Efter att ha studerat litteraturen fann vi att vissa mål är mer vanliga än andra. Kotler (1999) anger 
ett flertal mål som en annonsör kan ha. Vi fann att målen som presenteras i tabell 3.1 är de 
vanligaste och därför begränsar vi oss till dem.  
 
Teoretiskt område Begrepp Definition Operationalisering 
Reklammål Informera Informera om att produkter eller 

varumärken finns på marknaden för att 
konsumenterna ska bli medvetna om 
ett företags existens eller om produkter 

Undersöka om företag har reklam som berättar 
om en ny produkt, informerar om 
prisförändringar, beskriver hur produkten 
fungerar eller skapar en företagsimage. 

 Påminna Definieras när företag vill påminna om 
företagets och produkternas existens 

Se om företag har reklam för att påminna om 
att produkten kanske behövs inom den 
närmsta framtiden eller påminnande reklam 
om vart produkten kan köpas eller reklam för 
att behålla medvetenheten hos konsumenten 
om att produkten är den bästa. 

 Övertyga Används för att skapa selektivt behov, 
kan vara jämförande reklam 

Kontrollera om företag har reklam som 
uppmuntrar konsumenten att övergå från 
konkurrerande märken eller som övertygar om 
inköp genom jämförande reklam. 

 
Tabell 3.1. Operationalisering av reklammål 

3.3.2 Målgruppsindelning 
 
Efter att ha tagit del av teorin fann vi att det inte fanns några givna sätt att definiera en målgrupp 
på. Enligt Kotler (1999) och Jobber (2001) är de demografiska, psykografiska, beteendemässiga 
och geografiska variablerna i kombination de mest effektiva variablerna att titta på vid val av 
målgrupp. Därför väljer vi att utgå ifrån dessa författares teorier. 
 
Teoretiskt område Begrepp Definition  Operationalisering 
Målgruppsindelning Demografisk segmentering Målgruppen bestäms genom 

variabler som: kön, ålder, 
inkomst, utbildning, 
familjestorlek och 
sysselsättning 

Undersöka om företaget 
använder dessa variabler vid 
val av målgrupp 

 Psykografisk segmentering Målgruppen bestäms genom 
variabler som: socialgrupp, 
livsstil och personlighet 

Undersöka om företaget 
använder dessa variabler vid 
val av målgrupp 

 Beteendemässig segmentering Målgruppen bestäms genom 
variabler som: kunskap, attityd 
och respons 

Undersöka om företaget 
använder dessa variabler vid 
val av målgrupp 

 Geografisk segmentering Målgruppen bestäms genom 
variabler som: nationer, 
regioner, städer och land 

Undersöka om företaget 
använder dessa variabler vid 
val av målgrupp 

 
Tabell 3.2. Operationalisering av målgruppsindelning 

3.3.3 Utformning av budskap 
 
Bergström (2001) beskriver att det finns flera olika typer av budskap och eftersom han menar att 
de vanligaste är de som framgår i tabell 3.3 har vi valt att begränsa oss till dem.  
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Teoretiskt område Begrepp Definition Operationalisering 
Budskapstyp Instrumentella Används för att lyfta fram en konkret 

vara med speciella egenskaper. 
Egenskaperna ska lösa ett problem 
som konsumenten har. Budskapets 
uppgift är att framföra de egenskaper 
som ett användbart instrument för att 
problemet ska lösas. 

Undersöka om företag har produkter med 
speciella egenskaper och om 
reklambudskapen angående dessa lovar 
en lösning på ett kundproblem. 

 Relationella Används för produkter som saknar 
särskilda, unika egenskaper. Dessa 
budskap lovar att produkten kommer 
att ge en känslomässig och positiv 
belöning. Det kan vara budskap som 
väcker känslor. 

Undersöka om det finns budskap som 
lovar sensorisk belöning, intellektuell 
stimulans, en önskvärd livsstil eller 
socialt gillande. 

 Intygande En intygande person använd i 
reklamen. Denna konsument ska stödja 
konsumenten i valet av produkten och 
intyga att den är bra. 

Undersöka om det finns någon tillförlitlig 
person i reklamen som ska stödja 
konsumenten i valet av produkt. Det kan 
vara en VD, expert, kändis eller en annan 
konsument. 

 Jämförande En produkt jämförs med 
konkurrerande produkter 

Se om företag använder budskap där de 
egna produkterna jämförs i fråga om 
produktfördelar, priser, leveranstider och 
finansiering 

 
Tabell 3.3. Operationalisering av budskapstyper 
 
Schultz (1994) och Bergström (2001) beskriver att en annonsör ska utgå från konsumenten när ett 
budskap utformas. För detta menar de att ett det behövs en bra och logisk strategi. Eftersom den 
konsumentfokuserade strategin som anges i tabell 3.4 är en strategi som utgår från konsumenten 
har vi valt att utgå från den när vi undersöker hur budskap utformas. Vi kommer även använda 
Rogers (1995) förslag på hur man utvecklar bra reklambudskap. 
 
  
 
Teoretiskt område Begrepp Definition Operationalisering 
Konsumentfokuserad 
strategi 

Konsumentförståelse Undersöka konsumentgrupper 
för att få insikt i vad de tänker 
om produktgruppen och varför 
genom att undersöka hur de är, 
arbetar, lever och hur de 
påverkas av reklam.  Bör 
finnas exakt definition på 
målgruppen 

Undersöka om företag 
söker information om 
konsumenter. 

 Produkten Annonsören måste veta 
produktens beståndsdelar, hur 
den är tillverkad och hur den 
fungerar samt ha ett namn på 
produkten 

Få förståelse för om 
annonsören känner till 
produkterna väl och om de 
har exakta namn på 
produkten. 

 Konkurrenter och 
produktfördel 

Annonsören bör ta reda på 
vilka konkurrenter som finns 
på marknaden och vilka 
marknadsandelar de har. 
Utifrån det ska 
produktfördelen utvecklas så 
att den motiverar konsumenten 
till att köpa produkten framför 
konkurrerande 

Undersöka om annonsören 
vet vilka konkurrenterna 
och deras 
marknadsandelar är samt 
se om de har utvecklat 
konkurrerande 
produktfördelar genom att 
omvandla bra kännetecken 
till fördelar  
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 Trovärdighet Reklam med övertygande 
argument om att produkten är 
överlägsen de andra på 
marknaden 

Se om företags reklam har 
budskap som säger att 
produkten kommer att 
tillfredsställa ett 
konsumentbehov 

 Ton och personlighet Tonen i reklamen ger 
produkten en personlighet för 
att konsumenterna ska känna 
igen produkten.  

Kontrollera om företag 
använder reklam i någon 
specifik anda exempelvis 
glad, rolig eller allvarlig 
reklam. 

 
Tabell 3.4. Operationalisering av den konsumentfokuserade strategin 

3.3.4 Val av media 
 
Många författare har presenterat olika typer av media. Vi valde att använda media typer som 
Bergström (2001), Jobber (2001) och Schultz (1994) har definierat. Dessa presenteras i tabell 3.5. 
 
Teoretiskt område Faktorer Definition Operationalisering 
Mediatyper Dagspress/kvällspress  Tidningar som delas ut och säljs 

dagligen till hushåll och företag 
Undersöka om företaget använder 
reklam i form av annonser i 
tidningar som delas ut dagligen. 

 Populärpress Nöjes tidningar som lanseras 
veckovis.  

Undersöka om företaget annonserar 
i veckotidningar 

 Fackpress  Tidningar som riktar sig till 
specifika branscher 

Undersöka om företaget annonserar 
i specifika bransch tidningar 

 TV Visuellt media med olika kanaler 
som finns i de flesta hushåll. 

Undersöka om företaget har 
reklaminslag i TV 

 Biograf Visuellt media som finns i offentliga 
salonger  

Undersöka om företaget har 
reklaminslag innan filmer i 
biosalonger 

 Radio  Media med olika kanaler som 
förmedlar budskap som uppfattas 
endast med hörseln 

Undersöka om företaget har 
reklaminslag i olika radiokanaler 

 Trafik Reklam på rörliga objekt ute i 
samhället 

Undersöka om företaget har reklam 
på rörliga objekt utomhus 

 Utomhus Affischer utomhus Undersöka om företaget har reklam i 
form av affischer utomhus 

 Direktreklam Massutskick av reklam hem till 
konsumenter 

Undersöka om företaget annonserar 
i massutskick som går till hushåll. 

 Internet Elektronisk förmedling av reklam 
via datorer 

Undersöka om företaget annonserar 
på Internet 

 Butik Reklam i butiker Undersöka om företaget har 
annonser i butik 

 
Tabell 3.5. Operationalisering av mediatyper 

3.3.5 Utvärdering av reklamen  
 
Efter att ha studerat litteratur om utvärderings metoder fann vi att det finns en mängd metoder. 
Schultz (1994) menar att mäta reklamens effekter genom enbart försäljningsresultat är 
otillräckligt. Han menar vidare att det är av stor vikt att mäta just de kommunikativa effekterna av 
reklamen. Därför har vi valt att använda modellen ”traditionell process för kampanj utvärdering” 
som anges i tabell 3.6. Den beskriver hur reklammål mäts. 
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Teoretiskt område Begrepp Definition Operationalisering 
Utvärderingsmetod Medvetenhet/kunskap Utvärdera om individen blivit 

medvetenhet eller uppnått kunskap 
om produkten genom att ha sett 
reklaminslag om produkten 

Undersöka om företaget mäter om 
medvetenhet/kunskap uppstått 

 Tycke/attitydförändring Utvärdera om individen har bildat 
en positiv åsikt om produkten 

Undersöka om företaget utvärderar om 
tycke till produkten har uppstått. 

 Preferenser Utvärdera om individen väljer en 
specifik produkt framför en annan 

Undersöka om företaget utvärderar detta 

 Övertygelse Utvärdera intuition till inköp eller 
tidigare inköps beteenden 

Undersöka om företaget utvärderar detta 

 
Tabell 3.6. Operationalisering av utvärderingsmetoder
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4. Metod 
 
I detta kapitel kommer det metodiska tillvägagångssättet att presenteras. Ett avsnitt kommer att 
behandla våra litteraturstudier för att skapa förståelse för hur vi gått tillväga för att finna och 
välja lämplig litteratur. Olika forskningsansatser kommer att presenteras och därefter fastställs 
vilken undersökningsansats som var lämplig vid vårt arbete. Vidare kommer olika 
datainsamlingsverktyg att presenteras och diskuteras för att skapa en förståelse för vad vårt val 
baseras på. Slutligen diskuteras de metodproblem som uppstod.  
 
4.1 Litteraturstudie 
 
För att skapa en bild av det valda forskningsområdet gjordes sökningar i Luleå tekniska 
universitets databaser över vetenskapliga artiklar och böcker. Databaser som använts är Emerald 
och Lucia. De valda sökorden var: advertising, target group, demographic, psykographic, 
creative advertising, communication goal, evaluating media och advertising messages. Dessa 
uttryck har använts enbart på engelska. Vi har även använt Google som sökverktyg på Internet 
för att hitta information. De sökord vi använde då var: livsmedelsbranschen, livsmedelsindustrin 
och FCB grid. 
 
Den litteratur vi undersökt har främst behandlat området reklam. Men även mer allmän 
marknadsföringslitteratur har överskådats för att få en bredare inblick i området. Efter att vi läst 
igenom relevant litteratur övergripande, specificerade vi oss på de områden vi fann mest 
intressanta inom reklamstrategin. Vi valde sedan de teorier vi ansåg överensstämma bäst med 
vårt ämnesområde.  
 
4.2 Forskningsansats 
 
Kunskap kan byggas upp deduktivt och induktivt (Patel & Tibelius, 1997; Hartman, 1998). Vid 
induktiv metod används antaganden som innehåller observationer. Vidare innebär induktiv metod 
att forskaren försöker upptäcka samband. Metoden bygger på idén att man, vid det vetenskapliga 
sökandet efter generella relationssatser, börjar med observationer genom att forskaren samlar 
information kring de fenomen som valts att studera. Observationerna skall inte styras av någon 
förutfattad mening eller teori utan vara helt teorineutrala. Relevanta variabler identifieras och 
möjliga påståenden formuleras varigenom en ny teori växer fram. Deduktiv metod innebär att 
forskaren utifrån en viss teori, dess variabler och påståenden om relationer mellan variablerna, 
härleder antaganden som förutsäger nya relationer mellan variablerna. Dessa antaganden prövas 
vidare empiriskt och resultaten bidrar till granskningen av påståendenas och teorins hållbarhet 
(ibid). Vi valde att i denna rapport använda en deduktiv ansats eftersom vi ville gå från skrivna 
teorier för att jämföra med de empiriska data vi fick fram och sedan dra slutsatser.  
 
Metodteori för fram allmänna regler för hur vetenskapliga undersökningar skall genomföras 
(Hartman, 1998). Det finns två typer av metodteorier, kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa 
undersökningar undersöker ”hur mycket” eller ”hur många”. Metoden karakteriseras av att 
forskaren strävar efter att vara objektiv och undersöker den numeriska relationen mellan två eller 
flera mätbara egenskaper. Kvalitativ metod karakteriseras av att forskaren försöker nå förståelse 
för en individ eller en grupp individer exempelvis ”hur uppfattas trivseln på arbetet”. Denna 
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förståelse kan inte uppnås enbart genom observationer utan kräver kunskap om hur människan 
upplever sin situation (ibid). Vi valde en kvalitativ ansats eftersom att vi med denna rapport sökte 
förståelse och ville få en fördjupad bild av verkligheten samt en helhetssyn av det valda området.  
 
4.3 Undersökningsansats 
 
Fem övergripande forskningsstrategier är: aktionsforskning, ex-post undersökning, experimentell 
undersökning, surveyundersökning och fallstudie (Patel, 1987).  Det aktuella för denna uppsats 
kan vara antingen surveyundersökning eller fallstudie. En surveyundersökning utförs oftast på en 
större avgränsad grupp individer och används för det mesta vid deskriptiva studier. En fallstudie 
innebär en undersökning på en mindre grupp. Det kan vara en individ eller en grupp individer. 
Genom en fallstudie utgår forskaren ifrån ett helhetsperspektiv och försöker att erhålla så 
täckande information som möjligt (ibid.). Eftersom denna rapport endast kommer att behandla 
och eftersträva djup inom en del av reklamområdet är inte surveyundersökning som 
forskningsstrategi aktuell. Då syftet med denna rapport är att undersöka reklamstrategier hos 
företag anser vi att fallstudie är den forskningsstrategi som passar bäst. Fallstudien undersöker ett 
större antal variabler mer i detalj på ett mindre antal individer vilket ger en djupare insikt och 
syftar till att skapa förståelse. Syftet med en fallstudie är för det mesta att studera processer och 
förändringar vilket gör att denna strategi är mest passande för vår rapport. 
 
Vi har valt att studera ett företag inom livsmedelsbranschen för att få en djupare insikt om hur 
delar av deras reklamstrategi är utformad. 

4.3.1 Val av fallstudieobjekt 
 
Valet av företag föll på ett företag inom livsmedelsbranschen i Norrbotten. Anledningen var att vi 
i tidigare projektarbeten haft ett gott samarbete med företaget där de visat stort engagemang. De 
har även haft stor framgång när det gäller marknadsföring. Vidare ville vi se hur reklamstrategier 
utformas i en bransch där reklamen har stor betydelse för att företagen skall kunna skapa 
konkurrensfördelar och kunna överleva.   
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två typer av datakällor, primärdata och sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim, 1997). 
Primärdata är data som forskaren själv samlar in för ett bestämt ändamål medan sekundärdata är 
data som någon annan samlat in för något annat ändamål. De övergripande metoderna för 
datainsamling är brevenkät, personliga intervjuer och telefonintervju (ibid). När man vill ta reda 
på åsikter, tyckanden, uppfattningar och kunskaper hos en population så använder man sig i 
forskningssammanhang av intervjuer eller enkäter (Eriksson, 1997; Patel, 1987). Intervju är en 
muntlig kommunikation där respondenten själv kan berätta om de egenskaper som forskaren vill 
undersöka. Enkätundersökning innebär att individerna i undersökningen får berätta om sig själv 
med hjälp av frågeformulär med fasta svarsalternativ. Dessa frågeformulär sänds ut till ett större 
antal personer och används när antalet respondenter är stort (ibid).  
 
Med intervju som datainsamlingsmetod ges möjligheten att samla in mer detaljerad information 
från ett litet antal informanter (Hartman, 1998). En personlig intervju lämpar sig bäst då 
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innehållet i frågorna behandlar beteenden, attityder, upplevelser och demografiska frågor. Två 
former av forskningsintervjuer kan användas; strukturerad och ostrukturerad intervju. En starkt 
strukturerad intervju lämnar mycket smalt utrymme för intervjupersonen att svara, intervjuaren 
bestämmer allt som har med frågorna att göra. Vidare innebär denna form av intervju att 
intervjuaren kan förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga. Vid en ostrukturerad intervju 
däremot har intervjuaren förutbestämda frågor med fast utfrågningsmönster men svaren är öppna 
och respondenten kan tala mer fritt och uttrycka egna värderingar. Intervjuaren kan fritt följa de 
trådar som intresserar eller som han/hon, genom påverkan av den utfrågade, kommer in på (ibid). 
Vi kommer att använda oss av en ostrukturerad personlig intervju vid insamlandet av empirisk 
data till denna uppsats. Detta eftersom vi valt att göra en fallstudie på ett företag och undersöka 
reklamstrategin på djupet och då anser vi att en personlig intervju är den mest passande metoden.  

4.4.1 Tillvägagångssätt vid data insamling 
 
Första steget var att via företagets hemsida hitta rätt kontaktperson och telefonnummer. Därefter 
kontaktades vice VD Niklas via mejl. Kriteriet varför vi valde denna person på företaget var att 
han hade mest insikt i företagens marknadsföring. Via mejl och telefon fick respondenten insikt i 
rapportens delsyften samt rapportens huvudsakliga syfte och även hur länge intervjun beräknades 
ta. Efter ett positivt svar från respondenten bokades tid för intervju. För att respondenten skulle 
kunna förbereda sig och se vilka frågor vi skulle behandla skickade vi vår intervjuguide via mejl 
två dagar innan intervjun. Vår intervjuguide utformades på så sätt att vi skulle kunna få svar på 
våra delsyften. Intervjun utfördes den 12 april och varade i cirka 1 timme. Intervjun spelades in 
och följde vår intervjuguide (bilaga 1).  

4.4.2 Tillvägagångssätt vid analys och resultat 
 
Vi analyserade intervjusvaren genom att följa våra forskningsfrågor. Vid analysen jämförde vi de 
teorier vi funnit inom området med den information vi fick genom intervjun. Efter jämförelsen 
drog vi slutsatser baserade på vår teoretiska bas och svaren från respondenten. Utifrån dessa 
slutsatser gav vi förslag till företaget på framtida handlingssätt.  
  
4.5 Metodproblem 
 
Två viktiga begrepp vid operationalisering, det vill säga hur forskaren överför teoretiska 
föreställningar till empiriska observationer, är validitet och reliabilitet (Eriksson, 1997). 
Validiteten syftar till mätinstrumentets förmåga att mäta det som forskaren avser att mäta. Om 
exempelvis effektiviteten mäts ska utredningen ge besked om det (ibid). För att öka validiteten 
vid intervjusvaren kan forskaren jämföra intervjusvaren med direkta observationer och ställa flera 
olika frågor om samma sak under intervjun för att i efterhand jämföra svaren (Patel, 1987).  
 
För att förbättra validiteten utformade vi vår intervjuguide så att den följde våra forskningsfrågor 
för att lättare kunna besvara vårt syfte. Att vi även fick kontakt och intervju med rätt person 
ökade validiteten.  
 
Vidare avser reliabiliteten hur tillförlitligt mätinstrumentet är, det skall ge stabila och tillförlitliga 
utslag (Patel, 1987). En metod eller ett angreppssätt bör, för att ha hög reliabilitet, vara oberoende 
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av undersökare (ibid). För att förbättra reliabiliteten spelades intervjun in för att vi exakt skulle 
kunna ta del av vad som sagts. Vi förklarade även noggrant vid första kontakten vad intervjun 
skulle handla om och skickade därefter vår intervjuguide, detta för att respondenten skulle vara 
väl förberedd. 
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5. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa resultatet från vår empiriska undersökning. 
 
5.1 Empiriska resultat livsmedelsföretag 

5.1.1 Bakgrundsinformation  
 
Det företag vi undersökt är ett tillverkande företag inom livsmedelsindustrin som grundades 
hösten 1996. Det är beläget i norrbotten och har idag 35 anställda. Den årliga omsättningen är 70 
miljoner kronor varav 50 miljoner omfattar egen produktion. Resterande 20 miljoner omsätts via 
ett legojobb där företaget skivar och paketerar varor för vidareförsäljning. Företagets 
huvudsakliga målmarknad är Norr- och Västerbotten. Idag är de endast verksamma i Norrbotten 
men de försöker etablera sig även på marknaden i Västerbotten. I figur 5.1. redovisas företagets 
organisationsschema. 
 
 

Vice VD

Expedition 
och logistik

ProduktionFörsäljning 

VD 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1. Organisationsschema för undersökt företag 
 
Företagets affärsidé är att tillverka, utveckla, sälja och marknadsföra charkprodukter. 
Konsumenterna skall förknippa företaget med hög kvalité samt garanterat svenska råvaror. 
Företagets återförsäljare ska i huvudsak förknippa företaget med leveranssäkerhet och kvalité. De 
egentillverkade varorna säljs bland annat till Kvantum i Luleå och Boden samt till Coop. 
Företagets lönsamhet bygger på en prissättning utifrån kvalitén, den kompetenta personalen samt 
utifrån effektiva produktions-, expeditions- och distributionslösningar. På företaget finns ingen 
uttalad person som sysslar med reklam men det är i huvudsak vice VD som i samarbete med 
ledningsgruppen sköter marknadsföringen. Till grund har de företagets affärsidé om svenska 
råvaror, hög kvalité, god smak och kompetent personal. Företaget konkurrerar i första hand med 
hög kvalité och god smak. Lågpriser är inte en del av affärsidén eftersom företaget anser att 
kvalité ska kosta. Trots detta är priset inte heller högst på marknaden utan produkterna ligger i 
mellanprisklassen. Vice VD förklarar att produkterna är ett gott hantverk och det är något som 
företaget använder i sin marknadsföring. Idag anlitar inte företaget konsulter eller agenter till 
någon del av reklamen och totalt satsar de 1,2 % -1,3 % av den egna omsättningen på reklam. 
Detta motsvarar mellan 500 000 och 700 000 kronor per år. 
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5.1.2 Reklammål 
 
Vice VD förklarar att företaget inte har några genomtänkta och nedskrivna reklammål. Men deras 
övergripande reklammål, gällande all reklam, är att de vill att konsumenterna ska veta att 
företaget är ett lokalt familjeföretag som producerar svenska kvalitetsråvaror samt att de har ett 
gott hantverkskunnande. Vidare menar vice VD att de vill att målgruppen ska tycka att deras 
företag har de godaste produkterna och konsumenterna ska känna att detta är ett personligt 
företag som de kan ha förtroende för. Målet är vidare att målgruppen ska välja just deras 
produkter när de ställs inför möjligheten att välja bland flera olika varumärken. Ett annat mål är 
att målgruppen ska kalla produkterna för företagsnamnet. Företaget har därför döpt produkterna 
efter företagsnamnet. Vice VD förklarar vidare att företaget definierar målen, för varje enskild 
reklamkampanj, mycket otydligt. Tidigare anlitade företaget en reklambyrå som bland annat hade 
till uppgift att definiera reklammålen. Vice VD beskriver vidare att företagets övergripande mål 
är öka försäljningen men de har inte någon definition om hur mycket den bör öka eller till vilken 
specifik målgrupp de vill sälja. Han menar att det vore bra för företaget att ha en klar målsättning.  
 
Den ena delen i företagets reklam handlar mycket om att påminna menar vice VD. Den andra 
delen handlar om att ge information om företagets nya produkter. För tillfället lanserar företaget 
en ny produkt med reducerad fetthalt. Syftet med företagets reklam, om denna specifika produkt, 
är att informera kunderna om att det finns en ny lättprodukt nästa gång de går i butiken. Vice VD 
förklarar vidare att de vill nå ut med information om denna vara, till dem som vill äta lite 
slankare, så att de ska bli medvetna om att det finns en ny produkt. Syftet är inte att tala om för 
konsumenterna att det bästa är att äta nyttigt utan meningen är att det ska finnas ett alternativ till 
de andra produkterna för dem som vill ha det. De som vill ha en lättprodukt ska veta att detta 
alternativ finns.  
 
Vice VD beskriver vidare att företaget tidigare, via reklamen, satsat på att informera om att 
företaget finns så detta är inte ett mål med deras nuvarande reklam. Nu satsar de på att förmedla 
budskapen om vilka produkter de har. Vice VD säger att reklamen idag handlar om att informera 
om vad de har samt att påminna om att de existerar. Det är bara produkter som företaget 
annonserar i tidningen om menar vice VD. De övriga reklamkampanjerna är en påminnelse om 
företaget och varumärket. Eftersom företaget har över 100 artiklar, kan de inte gå ut med en 
annons för varje artikel utan det är nödvändigt att gruppera. Företagets produkter kan delas in i 
tre olika grupper; delikatess-, original- och lättprodukter. Gruppen med lättprodukter kommer att 
fyllas ut med ytterligare produkter. Dock satsar företaget även på att punktmarkera de nya 
produkterna när de lanseras. 

5.1.3 Målgrupp 
 
Vice VD beskriver att den huvudsakliga marknaden idag är Norrbotten medan Västerbotten är en 
potentiell målmarknad. Vidare säger han att företaget inte har någon klar definition på någon 
specifik målgrupp som de vill sälja till. Vice VD menar att det speciella med denna typ av 
verksamhet är att definiera vilka som är företagets kunder. Om inte återförsäljarna köper 
produkter av företaget så har inte heller slutkonsumenterna någon produkt att köpa. Han menar 
vidare att om de bara riktar sig direkt till slutkonsumenterna så tar det längre tid att skapa 
efterfrågan eftersom det krävs att konsumenterna då går in till en återförsäljare och efterfrågar 
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företagets produkter. Största delen av företagets reklam riktar sig dock till slutkonsumenter 
exempelvis annonserna i tidningar riktar sig till slutkonsumenter och inte till återförsäljare. 
 
Vice VD förklarar att företagets övergripande målmarknad i princip är alla människor som 
handlar mat till hushållet: Barnfamiljer, ungdomar och pensionärer. Företaget vänder sig främst 
till de i målgruppen som inte anser att röda prislappar är det viktigaste utan till de som anser att 
det är värt lite extra för att få det lilla extra. Barnfamiljer är de största konsumenterna och på 
grund av det menar vice VD att barnfamiljer är den viktigaste målgruppen. Inom familjen finns 
alla kategorier av människor förutom pensionärer. Barnen gillar vissa produkter och mannen 
gillar andra medan det är kvinnan som fattar de avgörande besluten i butik. Tonvikten lägger de 
därför på kvinnor i barnfamiljer. Kvinnan i familjen är den som bestämmer de huvudsakliga 
inköpen. Vice VD berättar att det gjorts undersökningar som visar att det egentligen är till 
kvinnan som företag bör rikta sin reklam eftersom det oftast är hon som tar de avgörande 
besluten när familjen är i butik och handlar. Vice VD säger att företagets specifika målgrupp är 
barnfamiljer också på grund av att de är mest köpstarka idag. Vice VD förklarar att han vet att 
barnfamiljerna är den mest köpstarka gruppen eftersom han sett undersökningar i media och på 
andra ställen som visar hur konsumtionsmönstret ser ut ute i butik. Vidare berättar vice VD att 
han på ett möte med konsum norrbotten fick ta del av deras undersökning som visade att det är 
barnfamiljer som handlar i konsum butiker och som är de mest köpstarka. 
 
Vice VD menar vidare att annonserna som finns i butik riktar sig till alla som kommer till 
företagets försäljningsplats.  Vice VD förklarar att man kan dra paralleller till bilmarknaden, där 
modellen Volvo S80 riktar sig till män med en årlig inkomst som överstiger 400 000 kronor och 
som är i åldrarna 40-50. Där finns en uttalad målgrupp. Vice VD anser att denna 
målgruppsindelning inte går att göra gällande deras produkter eftersom det handlar om livsmedel 
som människor ska äta. Däremot kan en viss indelning göras utifrån de olika produkterna 
eftersom det finns produkter som alla inte äter. Till exempel finns det produkter som barn inte 
äter utan snarare den sportintresserade mannen i familjen. Det finns också vissa traditionella 
produkter som många åt mycket förr. Dessa produkter riktas främst till äldre pensionärer, inte till 
ungdomar. Man kan säga att dessa äldre produkter är en del av hantverkstraditionen i företaget, 
men de är stabila och lönsamma att ha kvar. Vissa av dessa tillverkar vi dock inte själv utan köper 
in och säljer sedan vidare. Men företaget har aldrig haft någon riktad reklam med dessa specifika 
produkter.   
 
Vice VD menar vidare att deras nya lättprodukter marknadsförs till hela befolkningen i 
norrbotten men reklamen riktar sig i huvudsak till de som vill ha nyttigare produkter. Företaget 
vill ha produkter som passar även de som ofta läser exempelvis Viktväktarboken. Att tillverka 
lättprodukter är ett sätt att placera sig i den boken.  

5.1.4 Budskap 
 
För att företaget ska ha en egen positionering på marknaden beskriver vice VD att de undersökt 
konkurrerande företag. De har då fokuserat på tre stycken huvudsakliga konkurrenter. De har 
undersökt vilken position de har på marknaden och vad de specifikt kommunicerar till kunderna. 
De har även undersökt hur de kommunicerar sina budskap det vill säga genom vilka media de 
presenterar sin reklam. Utifrån detta har de sedan försökt hitta sin egna specifika position som de 
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vill förmedla med hjälp av huvudbudskapen: god smak, äkta hantverk, hög kvalité, svenska 
råvaror och att produkterna produceras lokalt. 
 
Vice VD beskriver vidare att när konsumenterna läser företagets annonser i tidningen får de 
information om en specifik produkt, vad den produkten är och vart man kan köpa den. Han menar 
att annonserna är helt och hållet produktorienterade. Exempelvis säger annonsen att det nu finns 
en ny lättprodukt med bara 10 % fett och det finns även information om vart den kan köpas. Även 
företagets varumärke och deras slogan finns med. Alla produkter har företagsnamnet som en del i 
namnet. Genom annonserna vill företaget förmedla att det är ett gott sällskap att vara med 
företaget, att jobba med de och även att det är ett gott sällskap att äta produkterna. Ser man på 
bilden till varumärket så är det en familj som sitter vid ett matbord, i detta fall menar vice VD att 
det är denna matsituation som är det goda sällskapet. Varumärkesutformningen samt sloganen har 
en reklambyrå tagit fram. 
 
Vice VD beskriver att företaget kommer fram till meddelandet i reklamen genom att de först 
diskuterar och planerar en eventuell produktion av en ny produkt. Efter detta beslutas att den nya 
produkten ska tillverkas och sedan diskuteras hur marknadsföringen ska ske. Produktens namn 
innehåller information om företagsnamnet, att den har 10 % fett samt produktkategorin som den 
tillhör. De betonar inte hälsa eller att det är ett smalt alternativ eftersom de inte vågar värdera 
människors hälsa för mycket. Vice VD förklarar att om de satsar på att marknadsföra produkten 
som ett nyttigt alternativ så kan konsumenterna ifrågasätta om företagets andra produkter varit 
onyttiga. Då blir det till nackdel för företagets andra produkter. Däremot menar han att företaget 
skulle kunna informera om att det nu finns ett fettsnålt alternativ.   
 
Enligt vice VD har företaget vissa tidsintervaller, gällande reklamen, som baseras på de 
säsongsprodukter som produceras. Till våren och sommaren lyfter de fram de produkter som 
passar i samband med grillningen och till hösten, när det är älgjakt, så lyfts de produkter fram 
som jägarna kan ha med sig i skogen. Till jul är det julvarorna som står i fokus och till påsk 
påskvarorna. Under dessa perioder försöker företaget hitta ett tema i reklamen, exempelvis under 
valborg har de annonser i butik med produkter som passar till valborg och en majbrasa som 
bakgrundsbild. Dessa annonser skapar vice VD och företagets försäljare med hjälp av en 
bilddatabas som företaget har. Företaget trycker även upp dessa själv. Annonserna presenteras 
bara inne i butikerna och meningen med dessa är att skylta att produkterna som passar under 
denna säsong finns på en specifik plats. Texten i annonsen över Valborg lyder: ”Fira Valborg 
med företaget.” Även företagets varumärke, slogan och aktuella säsongsprodukter finns med i 
annonsen. Enligt vice VD räknas detta som säljfrämjande åtgärder. Under midsommar finns det 
en midsommarkrans i bakgrunden och även annat som hör till midsommarafton. Även då finns 
företagets varumärke, slogan och de produkter som ska lyftas fram under denna period med. 
Dessa annonser handlar alltid om befintliga produkter, inte nylanserade. Vice VD menar att 
företagets syfte med dessa att lyfta fram vissa produkter ur ett roligt perspektiv som folk känner 
igen. 
 
Vice VD förklarar vidare att målen med reklamen i hög grad påverkar vad som ska stå i 
annonsen. Annonsen måste utformas så att den uppfyller de kraven som finns i målsättninigen. 
Han menar att det är viktigt att det, i annonsen över lättprodukten, finns en bild på produkten och 
att det framgår att 10 % fett inte är en hög fetthalt. På produktens förpackning finns ett grönt 
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klistermärke med texten: ”Nyhet! Endast 10 % “. Detta finns för att konsumenterna lättare ska 
kunna skilja denna produkt ifrån de andra eftersom produkterna är snarlika varandra. 
 
Vice VD menar att när företaget har en speciell målgrupp som de riktar sig till så påverkas 
budskapet av det. De använder sig gärna av roliga annonser. Vice VD tar som exempel att de i 
samband med en VM match i fotboll kan använda en reklam med en ledsen produkt bredvid ett 
resultat där Sverige förlorar och en glad produkt vid resultatet när Sverige vinner. Efter detta 
finns texten: ”Vi håller på det svenska” vilket betyder att företaget håller på svensk kvalité. 
Målgruppen i detta fall är de som ska titta på matchen. Ett annat exempel är den annons som 
lyder: ”Vi har hjärta i allt vi gör” som står ovanför en bild av en produkt format som ett hjärta. 
Det kan även stå i denna annons ”Glöm inte vilken dag det är” som en påminnelse om alla 
hjärtans dag. En annan annons som kan användas vid jul är en produkt som ser ut som en julkrans 
med texten ”God jul”. För att visa att företaget har grillprodukter med kvalité menar vice VD att 
de skulle kunna använda en annons med en snyggt kyparklädd man som har en handduk vikt över 
armen men som dock har shorts och står framför grillen. Då vill de förmedla att det är lite 
speciellt att ha just deras produkter i grillen. 
 
De säsongsbetonade annonserna som finns i butik skulle se likadana ut vilken produkt som än 
stod i fokus. All reklam handlar om varumärkesprofilering menar vice VD. I tidningsannonserna 
presenteras dock aldrig bara varumärket ensamt utan det finns alltid angivet information om en 
eller flera produkter.  

5.1.5 Media 
 
Vice VD menar att om man hårddrar det så har företaget egentligen flera olika media. De 
presenterar sin reklam i tidningar, på taxibilar och på skyltar. Marknadsföringen till återförsäljare 
sker via en försäljare på företaget. Han åker ut till kunderna och visar upp produkter och ger 
prisförslag. De använder också säljfrämjande åtgärder hos återförsäljare i form av 
demonstrationer, försäljningsplatser och annonser i butiken. Demonstrationerna innebär att 
konsumenter ute i butik ges möjlighet att smaka produkter. Smakprover delas ut vid små diskar 
som företaget åker ut med till olika butiker i norrbotten. Dessa demonstrationer leder till ökad 
försäljning men oftast är kostnaderna högre än vinsten. Kostnaderna för demonstrationerna är inte 
inräknade i reklambudgeten på 1.2% -1,3 % av omsättningen. Försäljningsplatserna innebär en 
fast, bemannad plats inne i en butik där produkter säljs dagligen. 
 
Vidare förklarar vice VD att företagets varumärke återkommer i många annonser som sätts ut i 
tidningen via återförsäljare varje vecka. Vice VD menar att det är bra att försöka få 
återförsäljarna att marknadsföra produkterna genom kampanjer. När de gör en kampanj på en 
vara sätter de ut annonser med produkten, priset, företagets varumärke samt inköpsställe. Denna 
annons betalar återförsäljaren för och inte företaget. Det finns modeller för marknadsföringsstöd 
till återförsäljarna men detta har inte företaget använt. Företaget har även egna tidningsannonser 
riktade direkt till slutkonsumenter. Företaget har beslutat att deras marknadsföring ska ske i 
huvudsak i annonsbladet eftersom de anser att det är det alternativ som kostar minst per träff. 
Anledningen till att företaget valt annonsbladet är att de som vill läsa reklam och se budskap läser 
den tidningen. Det är också ett bra alternativ eftersom den delas ut till alla hushåll i norrbotten 
varje onsdag.  De räknar med att ha en annons ute varje månad vilket kommer att innebära 12 
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annonser under ett år för företaget. Han anser att Norrbottens kuriren är en bra dagstidning men 
det är inte alla i norrbotten som läser den. Exempelvis i Tornedalen, Överkalix och Malmfälten 
läser de flesta istället dagstidningen NSD. Medan de flesta i Luleå läser Norrbottens kuriren.  
 
Vice VD berättar att företaget tidigare använt radioreklam på stationen Rix FM. Men de har slutat 
med det på grund av att Rix FM inte hörs norr om Töre. Vice VD insåg att det då var onödigt att 
ha radioreklam eftersom bara fyrkanten, det vill säga Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn, nås av 
reklamen och det motsvarar endast en del av den geografiska målmarknaden. En annan anledning 
till att företaget inte använder radioreklam idag är att de anser att det är för dyrt. 
 
Vice VD beskriver vidare att företaget tidigare haft TV reklam i TV 4. Eftersom TV4 är en 
markbunden kanal så når den alla hushåll inom målmarknaden men anledningen till att det inte 
används idag är att det är för dyrt för företaget om reklamen ska visas på en bra tid. Vice VD 
menar att det hade varit bra att visa TV reklamen i exempelvis pausen i en hockey match men det 
kan kosta upp till 100.000 kronor per inlägg. Företaget har aldrig visat reklam som varit 
rikstäckande utan bara lokalt i TV4 norrbotten. Företaget strävar efter att nå varje hushåll i 
norrbotten. 
 
År 2003 anlitades en reklambyrå som vice VD anser vara en bra reklambyrå och önskemålet är 
ett fortsatt samarbete med de i framtiden. Under denna period hade de en kampanj som hade ett 
tema och presenterades vid olika tillfällen med återkommande karaktärer varje gång. Denna 
kampanj innefattade bland annat radioreklam som följdes upp av en tidningsannons där de båda 
varianterna bygger på varandra. Vice VD berättar att när det var som bäst hade de både radio och 
TV reklam med detta tema och med en återkommande jingel. Även i tidningar presenterades 
annonser inom samma tema. Eftersom företaget är ekonomiskt begränsat så menar vice VD att de 
olika produkterna inte har någon inverkan på valet av media utan att det snarare är den 
begränsade budgeten som avgör vilket media som ska användas. 
 
De har även reklam på 6 stycken flygtaxibilar som går mellan Luleå och Boden. På dessa finns 
företagets varumärke. Vice VD menar att det är effektivt att presentera varumärket på dessa bilar 
eftersom de ofta syns. När de gör den sortens reklam, med bara varumärket, har de valt att 
använda taxibilar men även skyltar som är uppsatta till exempel på Kallax flygplats. Det finns 
ingen reklam om specifika produkter på taxibilarna eller på skyltar. Vice VD anser inte att en 
tidning når en annan målgrupp än vad taxibilarna gör utan att det bara är två olika typer av 
reklam nämligen varumärkesprofilering och produktinformation. Bilarna rör sig i samma kretsar 
som tidningen. 
 
Vice VD beskriver också att företaget har reklam på olika idrottsarenor men det finns inga 
idrottslag som har företagets dräkter. Vidare använder inte företaget rabattkuponger. De planerar 
dock att satsa på att trycka sin logotyp på olika saker som de sedan kan ge bort åt konsumenter, 
återförsäljare och bekanta. Eventuellt kommer de att trycka logotypen på väskor, pennor, 
grillvantar och grillspadar. Vice VD har även funderingar på att trycka företagets logotyp på 
väskor innehållande grillbestick som de kan ge till återförsäljarnas inköpsansvariga. Vice VD 
menar att det är riktad marknadsföring till de som bestämmer vilka produkter som ska köpas in. 
Ett annat alternativ är läppbalsam. Då skulle det kunna stå texten: ”Företagsnamnet på alls 
läppar” samt företagets logotyp. De funderar även på att trycka logotypen på ballonger som kan 
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delas ut till barn. Det enda media som har anpassats utifrån målgrupp är egentligen ballongerna 
som används specifikt till barnfamiljer. 
 
Vice VD förklarar att när de har ett uttryckt reklammål så påverkar det valet av media ungefär på 
samma sätt som budskapstypen påverkar. Exempelvis när de vill satsa på att påminna om 
företagets varumärke så används taxibilar och skyltar på idrottsarenor och flygplatsen. Även 
saker med deras tryck på, som företaget har för att ge bort, har detta syfte. Taxibilarna passerar 
många olika människor varje dag eftersom de både kör skolbarn, affärsfolk och pensionärer. Med 
hjälp av de kan företaget synas ute i samhället på dagarna. Företaget har exempelvis en skylt, 
med företagsnamnet, till höger om matchuret på Coop arena i Luleå. Där har de även två 
sittplatser dit de kan gå med exempelvis leverantörer. De reklammål och budskap som vill 
informera konsumenterna om produkter via riktade produktkampanjer presenteras istället i 
tryckta annonser antingen i tidning eller butik. Företaget har även en egen hemsida som till 
största delen innehåller information om företaget och dess produkter. Den finns tillgänglig för 
allmänheten året om och företaget kommer att satsa mer på den inom den närmaste framtiden. De 
har dock inga annonser på Internet sidor. 

5.1.6 Utvärdering 
 
Vice VD menar att det är svårt att mäta vad reklam ger, det vill säga hur mycket företaget får 
tillbaks på investerat marknadsföringskapital. Vice VD anser att det vore bra och önskvärt för 
företaget att ha någon metod för att se om reklammålen uppfylls och det är något som företaget 
kommer att se över i framtiden. Han menar att det vore bra att ha en modell för utvärdering 
främst för att se hur mycket de vinner på satsat marknadsföringskapital men även för att kunna se 
om de skulle sälja lika mycket utan reklam. På företaget är de medvetna om att det finns metoder 
för att mäta effekterna av reklamen men det är inget som gjorts hittills. Vidare tror vice VD inte 
att det är många företag som tänker på att utvärdera reklamen utan att de flesta satsar på reklam 
för att de vill synas. 
 
Vice VD berättar att sist de satsade mycket pengar på en reklamkampanj via en reklambyrå var 
när de skulle introducera en ny produkt. Vice VD menar att de inte vet vilket utfallet blivit om de 
inte hade satsat så mycket på reklam. Eftersom detta var en ny produkt fanns inget att jämföra 
med. De vet vad utfallet blev men inte vad det skulle ha blivit utan reklam. 
 
Vice VD menar att de skulle kunna mäta hur mycket mer de säljer efter en veckas kampanj på en 
produkt men frågan är då vilka faktorer som påverkat detta utfall. Om de skulle sänka priset i 
samband med detta så kanske, bara det i sig, skulle påverka utfallet i stor utsträckning.  
 
Vice VD beskriver också att han inte tror att exempelvis sponsring av ett fotbollslag leder till 
någon märkbar ökning av försäljningen däremot menar han att de, i och med sponsringen, visar 
att de tar ett samhällsansvar och att de är sportiga. Vice VD menar vidare att sponsring kan vara 
lite känsligt. Till exempel kan företaget inte säga nej när handikapp rörelsen en gång per år vill ha 
produkter till deras årliga utflykt med motorcyklar. Vice VD menar att det är självklart att de ska 
få komma ut och grilla. Vice VD menar att företaget får tillbaks det på annat sätt till exempel att 
dessa personer kanske senare köper deras produkter. Vidare berättar han att det även är andra 
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som vill ha deras produkter dagligen, så mycket av företagets reklam handlar om sponsring. Men 
han menar också att han inte vet om det ger företaget någonting. 
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6. Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera våra resultat från empirin med teorierna. I analysen 
kommer vi att följa våra delsyften. 
 
6.1 Reklammål i livsmedelsbranschen 
 
Ofta handlar ett företags marknadsmål om övergripande försäljning och marknadsandelar 
(Moriarty, 1991; Kotler, 1999). Ett reklammål är och andra sidan en kommunikationsuppgift som 
ska uppnås inom en speciell målgrupp under en bestämd tidsperiod (ibid). Företagets vice VD 
beskriver att det övergripande målet är att öka försäljningen men att det inte finns någon klar 
definition på hur mycket den bör öka eller till vilken specifik målgrupp de vill sälja. Teorin 
beskriver att det är viktigt att ett företag har ett tydligt formulerat reklammål så att det går att 
forma ett kommunicerbart budskap (Moriarty, 1991; Kotler 1999). Vidare ska ett reklammål 
också vara mätbart (ibid). Trots att företagets vice VD menar att de definierar reklammålen för 
varje enskild kampanj mycket otydligt så kan vi ändå urskilja vissa reklammål.  
 
Företagets affärsidé är att tillverka, utveckla, sälja och marknadsföra charkprodukter. 
Konsumenterna ska förknippa företaget med hög kvalité, svenska råvaror, mattradition, gott 
hantverk och god smak. Vice VD beskriver att företagets övergripande reklammål är att de vill att 
konsumenterna ska ha en bild av att företaget är ett lokalt, personligt, familjeföretag som 
producerar svenska kvalitetsprodukter med gott hantverkskunnande. Han vill också att 
målgruppen ska tycka att deras produkter är godaste. Detta överensstämmer dels med teorin om 
att en reklamstrategi ska överensstämma med företagets affärsidé (Jones, 1994) och dels med 
teorin som beskriver att ett företags reklammål kan vara informativt i syfte att skapa en image av 
företaget och dess produkter (Kotler 1999). 
 
För att göra konsumenter medvetna om nya produkter som ska introduceras på marknaden 
använder en annonsör sig av informativ reklam (Kotler 1999). På detta sätt vill företag skapa ett 
primärt behov av produkten genom att informera om att den nu är tillgänglig (ibid). I likhet med 
teorin menar företagets vice VD att en del av deras reklam går ut på att informera om företagets 
nya produkter. Som exempel tar han upp den nya produkten med reducerad fetthalt. Syftet med 
denna reklam är att informera kunderna så att de nästa gång de är i butiken är medvetna om att 
det finns en ny lättprodukt. Alla reklamkampanjer som företaget presenterar i tidningar innehåller 
information om någon eller några av företagets produkter. Vidare beskriver teorin att ett 
reklammål kan vara att informera för att skapa medvetenhet om att ett företag finns på 
marknaden. (Kotler 1999) På samma sätt beskriver vice VD att företaget tidigare satsat på reklam 
med syfte att informera om att de existerar, han menar dock att detta inte är ett mål med dagens 
reklam.  
 
Teorin definierar ett övertygande reklammål som något som används för att skapa selektivt behov 
av produkter (Kotler, 1999). I likhet med detta förklarar vice VD att de vill att konsumenterna ska 
välja just deras produkter när de står inför möjligheten att välja bland flera olika varumärken. Till 
skillnad från teorin så kunde vi inte se att företaget har varken någon jämförande reklam eller 
någon reklam som förmedlar att konsumenterna ska byta från ett konkurrerande varumärke till 
deras produkter. Önskan om att deras produkter ska väljas framför konkurrerande försöker 
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företaget snarare uppnå via påminnande reklam, så att konsumenterna ska känna igen och komma 
ihåg varumärket när de står i butik. 
 
Konsumenter har ett lågt engagemang till en produkt när ett inköp inte betyder så mycket för dem 
(Moriarty, 1991; Iowa State University 2005; Mårtensson & Svensson, 1995). En anledning till 
att ett köp inte betyder speciellt mycket för en konsument kan vara att märkesvalet inte är viktigt. 
En annan anledning till att ett köp inte betyder mycket för en konsument kan vara att de har 
skapat en vana för en viss produkt vilket medför många upprepade köp. Detta rör ofta dagligvaror 
som exempelvis livsmedel. När företag gör reklam för dessa typer av varor bör reklammålen 
handla om att skapa märkslojalitet och upprepade köp (ibid). För väletablerade produkter är 
påminnande reklam viktigt i denna bransch (Bendixen, 1993; Kotler, 1999). Reklam som riktas 
till konsumenter, som har för vana att köpa en produkt, kommer inte att leda till fler inköp. Denna 
reklam finns för att påminna så att inte konkurrerande produkter köps istället (ibid).  I likhet med 
teorin förklarar vice VD att en stor del av reklamen finns för att påminna människor om företaget 
och dess varumärke. Denna reklam presenteras exempelvis på skyltar och på taxibilar. Han 
beskriver vidare att de vill att konsumenterna ska kalla produkterna för företagsnamnet och att de 
på grund av detta döpt alla produkter efter namnet på företaget så att konsumenterna ska bli 
påminda om företaget. Han säger även att företagets varumärke alltid presenteras i all reklam för 
att påminna konsumenterna.  
 
6.2  Målgruppsindelning i livsmedelsbranschen 
 
Syftet med att dela in individer i målgrupper är att komma närmare konsumenterna genom att 
försöka identifiera de individer som finns på marknaden där företaget säljer sin produkt 
(Moriarty, 1991). En stor del av konsumenterna som köper produkten finns inte uttalat med i 
företagens val av målgrupp för den speciella produkten. Ett företags målmarknad definieras som 
en grupp av individer till vilken en produkt säljs till medan en specifik målgrupp är en grupp 
individer till vilka ett reklam meddelande riktas till (ibid).  
 
Vice VD menar att företagets övergripande mål marknad idag är alla människor som köper deras 
produkter. Han förklarar vidare att livsmedel är något alla människor ska ha och därför blir mål 
marknaden alla människor som vill köpa deras produkter. Men han konstaterar att den 
huvudsakliga målmarknaden de säljer till är individer i Norrbotten. Han beskriver vidare att 
företaget inte har någon klar nedskriven definition på någon specifik målgrupp som de vill sälja 
till utan även där innefattar det alla människor som vill köpa deras produkter. Han diskuterar 
vidare och konstaterar sedan att företagets övergripande målgrupper är barnfamiljer, ungdomar 
och pensionärer. Vidare konstaterar han att det är barnfamiljer som är den specifika målgruppen 
som de i huvudsak riktar sig till. En klar och tydlig målgruppsdefinition ökar chansen att hitta rätt 
målgrupp och är av stor betydelse för hela reklamstrategin (Bergström, 2001; Wells, 2000). 
Förståelsen för hur konsumenterna i målgruppen tänker, känner och beter sig är avgörande för att 
företagen skall kunna designa en kampanj som når målgruppen på ett effektivt sätt (ibid).  Även 
vice VD håller med om att det är av stor betydelse att förstå hur medlemmarna i barnfamiljen 
tänker. Han menar att barnen i familjen gillar en produkt, mannen en annan och kvinnan har sin 
egen uppfattning. Vidare förklarar han att det finns undersökningar som visat att det oftast är 
kvinnan som tar det avgörande beslutet till vilka inköp som gör. Han berättar vidare att 
undersökningar visat att det är barnfamiljerna som är de köpstarka och därför riktas deras reklam 
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till dem. Genom detta kan vi urskilja, i jämförelse med teorin, att företaget använder sig av delar 
av beteendemässig, geografisk och demografisk segmentering. Genom att välja barnfamiljer som 
målgrupp, eftersom de är de mest köpstarka och därmed de som ger mest respons till att köpa 
deras produkter, används variablerna: familjestorlek och respons. Segmenteringsvariabeln region 
används genom att välja individer i Norrbotten.  
 
När en målgrupp skall definieras finns inget givet sätt som företagen använder sig av (Kotler, 
1999). Som tidigare konstaterats är en av de effektivaste variablerna som används vid 
segmentering av målgrupp så kallade demografiska variabler. Denna metod baseras på en 
indelning av befolkningen genom faktorer som kön, ålder, inkomst, sysselsättning, familjestorlek 
och utbildning (ibid). Vice VD anser att denna målgruppsindelning inte går att göra gällande 
deras produkter eftersom det är livsmedel som alla människor behöver och ska äta. Vidare är 
marknadsförare medvetna om att med stigande ålder förändras önskemål och behov hos 
konsumenterna (Kotler, 1999; Jobber, 2001).  Därför använder sig vissa företag av så kallad 
ålders- och livs segmentering. Detta innebär att företagen erbjuder olika produkter eller använder 
annorlunda marknadsföringsstrategier till olika åldersgrupper (ibid). Vice VD menar att reklamen 
för de så kallade traditionella produkter som de säljer, alltså produkter människor åt mycket förr, 
främst riktas till pensionärer. Han menar vidare att för pensionärerna är det en del av traditionen 
att köpa dessa produkter. Det har visat sig att de varumärken konsumenten köper ofta speglar 
konsumentens egna värderingar och en individs värderingar förändras långsamt och har formats 
under lång tid (Hallin, 2000).  Dessa konsumenter köper med andra ord varumärken som de kan 
identifiera sig med (ibid).  
 
Vi kan urskilja att företaget har en indelning av målgrupp genom variabeln ålder. Detta stämmer 
överens med teorin som anger att detta är en variabel som kan användas vid val av målgrupp. 
Variabler som kön, sysselsättning och inkomst är inget företaget använder sig av idag vid val av 
målgrupp.  
 
Som tidigare konstaterats finns det olika sätt att definiera en målgrupp på och eftersom 
konsumenter inom samma demografiska grupp tenderar att ha väldigt olika psykografiska 
variabler som socialgrupp, livsstil och personlighet kan företag med fördel göra en livsstils 
segmentering (Kotler, 1999; Moriarity, 1991; Lin, 2002). Detta kan vara till fördel för företag 
som försöker relatera varumärken till en viss livsstil eftersom en konsuments livsstil påverkar 
intresset för en produkt (Kotler, 1999; Lin, 2002). Det är i linje med vad vice VD menar att 
företaget gör med deras lättprodukter. Dessa produkter riktas främst till de konsumenter som 
kanske strävar efter en sundare livsstil och därmed vill ha nyttigare alternativ att välja bland. 
Vidare förklarar han att vissa av deras produkter även riktas till den som gillar sport. Han 
konstaterar därmed att produkterna påverkar valet av målgrupp. Detta överensstämmer med 
teorin där det anges att en individs livsstil kan vara en variabel att titta på vid valet av målgrupp. 
Om vi jämför med teorin använder inte företaget variablerna personlighet och socialgrupp när de 
segmenterar.  
 
Det finns en metod där företagen utifrån olika livsstilar delar upp grupperna i ännu mer specifika 
målgrupper (Kotler, 1999). Vice VD nämner att de har olika produktgrupper; lättgruppen, 
originalgruppen och delikatess gruppen.  Han menar vidare att de inte har börjat marknadsföra 
dessa grupper i dagsläget utan de befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Genom att dela upp 
marknaden i mer specifika målgrupper kan olika grupper identifieras. En av dessa är de som helst 
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köper välkända produkter, så kallade original eller standard produkter (Kotler, 1999). En annan 
grupp inkluderar de som gillar att prova nya produkter och gillar förändringar (ibid).  
 
6.3 Utformning av reklambudskap 
 
För att kunna utveckla ett effektivt budskap behöver företag undersöka konsumenterna för att få 
insikt i hur de lever, arbetar och hur de påverkas av reklam (Schultz, 1994). Företagets vice VD 
berättar att han, som teorin menar, tagit del av undersökningar som konstaterat att barnfamiljer är 
de mest köpstarka idag och att det är kvinnan som tar de avgörande inköps besluten i familjen. 
Vidare menas det i teorin att det är viktigt att en annonsör har en exakt definition av den specifika 
målgrupp som meddelandet ska riktas till (Rogers, 1995). Det kan vara bra att ha en inre mental 
bild på en person som bäst representerar målgruppen för att rikta reklamen direkt till denna 
person (ibid).  Till skillnad från teorin så berättar vice VD att de inte har någon klar definition på 
någon specifik målgrupp när de utvecklar enskilda reklamkampanjer. 
 
Teorin beskriver att det är viktigt att företag har ett exakt namn på det som ska marknadsföras 
(Rogers, 1995). Det kan vara namnet på produkten eller på företaget. Det kommer att leda till att 
konsumenterna lättare kommer ihåg och känner igen namnet (ibid). Vice VD beskriver, i likhet 
med detta, att ett av deras reklammål är att konsumenterna ska kalla produkterna för 
företagsnamnet. Alla produkter har därför företagsnamnet inkluderat i produktnamnet och detta 
presenteras i all reklam. Vidare har företagets vice VD också kontroll på alla beståndsdelar i 
produkten samt hur den tillverkas, vilket teorin menar vara viktigt. Han beskriver att han känner 
till både råvaror och kryddor i produkten samt hur den tillverkas.   
 
En viktig faktor när man utvecklar reklambudskap är att undersöka vilka konkurrenter som finns 
på marknaden, deras marknadsandelar samt hur mycket pengar de satsar på reklam (Schultz, 
1994; Rogers, 1995). Detta görs för att ett företag ska kunna hitta den specifika nischen som de 
ska ockupera i potentiella och befintliga konsumenters minne. Även produktfördelen ska 
utvecklas. Produktfördelen är det som ska motivera konsumenterna att köpa en produkt framför 
konkurrerande. Fördelen, som reklamen lovar, ska uppfylla konsumenternas behov (ibid). Det 
studerade företaget har, i likhet med teorin, undersökt konkurrerande företag för att hitta en egen 
position på marknaden. De har då fokuserat på tre huvudsakliga konkurrenter och undersökt 
deras position på marknaden samt vad de kommunicerar till kunderna. De har även undersökt 
genom vilka media de presenterar sin reklam. Utifrån kunskapen om konkurrenterna har de hittat 
sin specifika position och utvecklat huvudbudskap som, ska förmedla: god smak, äkta hantverk, 
hög kvalité, svenska råvaror och att produkterna är lokalt producerade.  
 
En annonsör måste ge konsumenterna en bra anledning att tro på produktfördelen (Schultz, 1994; 
Rogers, 1995). För detta behövs övertygande reklam om att produkten är överlägsen de andra på 
marknaden. Reklamen ska övertyga om att den tillfredsställer ett behov hos konsumenterna. All 
kommunikation; pris, etikett, logo och reklam ska skapas för att övertyga om produktfördelen 
(ibid). Vice VD beskriver att reklamen med den nya lättprodukten bland annat innehåller en bild 
på produkten och information om att den endast innehåller 10 % fett.  
 
Tonen i reklamen ger produkten dess personlighet (Schultz, 1994; Rogers, 1995). Personligheten 
kommer att differentiera produkten och göra produkten lättigenkännbar för konsumenterna. 
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Personligheten måste passa märkets positionering och konsumenternas förväntningar (ibid).  I 
likhet med det som beskrivs i teorin så berättar vice VD att de gärna använder sig av humoristiska 
inslag i sin reklam. Exempelvis glada produkter när Sverige vinner en fotbollsmatch och ledsna 
produkter när Sverige förlorar. I och med texten ”Vi håller på det svenska” förmedlar de även att 
de har svensk kvalité. Även reklamen med den prydligt klädda mannen vid grillen får ett roligt 
inslag när han på överkroppen är kyparklädd och nertill bara har shorts. 
 
I teorin beskrivs att företag med produkter som saknar specifika och unika egenskaper ofta 
använder relationella reklambudskap (Bergström 2001). Dessa lovar ofta att produkten kommer 
att ge en känslomässig och positiv belöning. Det är ofta budskap som väcker någon form av 
känslor. För detta används ofta en berättar teknik som skapar upplevelser. De relationella 
budskapen ska innehålla emotionellt formulerade argument och de ska lova en sensorisk 
belöning, intellektuell stimulans, önskvärd livsstil eller socialt gillande (ibid). I likhet med teorin 
om de relationella budskapen berättar företagets vice VD att de genom varumärket vill förmedla 
att det är ett gott sällskap att både vara och jobba med dem samt att konsumenterna är i gott 
sällskap när de äter produkterna. Han beskriver att bilden till varumärket är en familj som sitter 
vid ett matbord, i det fallet ska den matsituationen symbolisera det goda sällskapet. Alla 
företagets annonser innehåller varumärket och deras slogan.  
 
Vidare berättar han om företagets reklam rörande en ny lättprodukt. I dessa annonser presenteras 
en bild på produkten samt produktnamn och information om att den endast innehåller 10 % fett. 
Vice VD menar att det är viktigt att det i annonsen framgår att 10 % inte är en hög fetthalt. De 
vill rikta dessa till de människor som lever ett sundare liv. Samtidigt förklarar han att de inte vill 
betona hälsa eller att det är ett smalt alternativ. Detta beror på att de inte vill värdera människors 
hälsa. Han menar också att om de marknadsför lättprodukten som ett nyttigt alternativ så kan 
konsumenterna ifrågasätta om de andra produkterna varit onyttiga. Däremot anser han att de 
skulle kunna marknadsföra produkten som ett fettsnålt alternativ. I likhet med teorin om de 
relationella budskapen så använder företaget i denna annons budskap som syftar till en önskad 
nyttigare livsstil. Enligt teorin, om de instrumentella budskapen, bör annonsören utgå från 
konsumenten och forma ett budskap så att konsumenten upplever att produkten löser ett problem 
eller tillfredställer ett behov (Bergström, 2001). I likhet med detta förklarar vice VD att 
annonsens även förmedlar att de, med denna nya och nyttiga produkt, erbjuder en alternativ 
lösning till de fetare produkterna riktat till de konsumenter som behöver detta. Vidare menar vice 
VD att sälja lättprodukter är ett sätt att placera sig exempelvis i Viktväktar boken. Då kommer de 
att nå konsumenter som använder boken för att ta reda på lättprodukter. Till skillnad från teorin 
om de instrumentella budskapen så handlar reklamen om lättprodukten inte om en produkt med 
väldigt unika egenskaper eftersom det finns många sådana på marknaden så är den inte speciellt 
unik med tanke på fetthalten. Vidare ser dock att lättprodukten i huvudsak finns för dem som har 
en nyttigare livsstil och betoningen i reklamen ligger mer på det vilket medför att 
reklambudskapen bättre stämmer överens med teorin om de relationella budskapen. 
 
6.4 Mediaval i livsmedelsbranschen 
 
Dagspress, TV, radio, utomhus, trafikreklam och Internet är exempel på olika media som företag 
kan använda sig av vid presentationen av sin reklam (Bergström, 2001). Att presentera reklam i 
pressen har en påminnande effekt i och med att läsaren ser samma reklam många gånger på en 
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kort tid, beroende på vad det är för tidning. När det gäller trafik och utomhusreklam delas de 
vidare in i fasta objekt vilket består av affischtavlor och rörliga objekt som består av reklam på 
exempelvis fordon. Fördelen med att använda rörliga objekt är den geografiska flexibiliteten som 
uppstår genom att fordonet förflyttas under dagen och på så sätt når olika målgrupper samtidigt. 
Media valet grundar sig bland annat på hur många individer annonsören vill nå och hur ofta 
annonsören vill nå målgruppen (ibid). Det är i linje med hur vice VD nämner att företaget tänker 
när de väljer media kanal för företagets reklam. De använder sig idag främst av tidningar, 
trafikreklam i form av reklam på taxibilar och utomhusreklam i form av reklamskyltar på 
idrottsarenor. Han hävdar att valet av annonsbladet som media grundar sig på att det är ett media 
som når en bred målgrupp och gör det ofta eftersom tidningen delas ut till alla hushåll i hela 
norrbotten varje onsdag. Vidare menar han att de som vill läsa reklam och ta del av 
reklambudskap läser den tidningen. När det gäller trafikreklamen hävdar vice VD att det är ett 
effektivt sätt att presentera varumärket på eftersom de ofta syns och når många typer av 
människor varje dag. 
 
Att kombinera och mixa olika sorters media blir allt viktigare när det gäller att få fram budskapet 
i reklamen (Bergström, 2001; Lindh, 1988). Meningen är att utnyttja de olika mediernas styrkor 
och anpassa budskapet till dessa. Att kombinera reklam i pressmedia med efterföljande 
utomhusreklam kan förlänga reklameffekten (ibid).  I likhet med teorin är detta exakt vad vice 
VD konstaterar, företaget kombinerar annonsering i tidning med trafikreklam vilket är effektivt 
genom att bilarna rör sig i samma kretsar som tidningen vilket leder till att reklamen blir extra 
påminnande.  
 
Det är även slagkraftigt att vidare förstärka det visuella intrycket mottagaren får genom annonsen 
med någon sorts reklam i butiksmiljö (Bergström, 2001). Allt fler varor börjar likna varandra mer 
och mer därför blir det viktigare och allt vanligare för företagen att visa sina kampanjbudskap via 
butiksmaterial som skyltar golvställ (Lindh, 1988). Vice VD berättar att de har bemannade 
försäljningsplatser i butik och menar att annonsering sker i anslutning till dem. Anledningen till 
det menar han är att konsumenterna ute i butiken får möjlighet att smaka av deras produkter 
vilket förhoppningsvis leder till inköp. Detta är i likhet med vad teorin menar då en anledning till 
att visa kampanjbudskap via butiksmaterial kan ha som syfte att företagen vill sälja mer. 
 
Det finns viktiga nyckelfrågor som företagen bör ta ställning till vid val av media (Jobber, 2001; 
Lindh, 1988). En faktor innefattar hur mycket pengar företaget är beredd att satsa på reklamen 
alltså själva reklam budgeten. För de flesta företag är budgeten begränsad redan från början vilket 
medför att övervägandet blir hur många personer företaget vill nå och hur ofta de vill nå 
målgruppen (ibid). Detta är i linje med vad vice VD konstaterar. Eftersom företaget är 
ekonomiskt begränsat menar han att de olika produkterna inte har någon inverkan på valet av 
media utan att det snarare är den begränsade budgeten som avgör vilket media som ska användas. 
Han förklara vidare att företaget valt bort både radio och tv reklam bland annat på grund av den 
dyra kostnaden men även på grund av att radiokanalen inte hade så lång räckvidd så att den når 
hela målgruppen. Företaget har tidigare haft ett samarbete med en reklambyrå men det blev för 
kostnadskrävande vilket ledde till att de var tvungen att avsluta samarbetet. Önskemålet är att ha 
ett fortsatt samarbete med reklambyrån i framtiden 
   
En annan faktor som är viktigt att ta ställning till vid val av media är dess förmåga att förverkliga 
de kommunikations mål företaget vill uppnå (Jobber, 2001). Detta är vad företagets vice VD 
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pratar om när de valt att ha reklam på taxibilar. Han menar att när målet är att påminna om deras 
produkter och när de vill nå målgruppen ofta används reklam på taxibilar, skyltar på idrottsarenor 
och även skyltar på flygplatsen. I likhet med teorin har de rörliga objekten den fördelen att de 
förflyttas i en geografisk flexibilitet under dagen från en målgrupp i stan till en annan i förorten 
vilket leder till att reklamen når många människor och ofta. Vidare nämner han att när det gäller 
reklammål där konsumenten skall bli informerad om produktens existens presenteras detta i 
tryckta annonser i tidning eller i butik. Han förklarar att de, när målet är att påminna 
konsumenten om varumärket, använder de företagets varumärke och slogan i reklamen, det är ett 
sätt att varumärkesprofilera sig menar han. Det finns med andra ord ingen reklam om den 
specifika produkten på taxibilar och skyltar. Däremot finns den specifika produkten med vid 
annonsering i tidning.  
 
6.5  Utvärderingsmetoder i livsmedelsbranschen 
 
Den viktigaste faktorn, innan en utvärdering av en reklamkampanj utförs är att annonsören har en 
klar definition av de exakta mätbara målen som förväntas av reklamen (Rogers, 1995). Detta för 
att veta på vilket sätt reklammålen skall uppfyllas och vilken reaktion som önskas från 
målgruppen (ibid). Vice VD menar att de på företaget är medvetna om att det finns metoder för 
att mäta reklam effekterna men företaget har inte hittills gjort några utvärderingar av deras 
reklamkampanjer. Men vice VD anser att utvärdering är viktigt för att se om företaget skulle sälja 
lika mycket utan att använda sig av reklam. Vidare menar vice VD att utvärderingsmetoder är 
något som företaget kommer att se över i framtiden. En av anledningarna till att utvärdera en 
reklamkampanj är att se vad avkastningen på reklaminvesteringen blev (Schultz, 1994). Vidare 
kan informationen från utvärderings mätningar med fördel användas för att göra korrigeringar 
eller förändringar till framtida kampanjer (ibid).  
 
Vice VD menar att de skulle vara intressant att mäta hur mycket mer de säljer efter en veckas 
kampanj på en produkt. Han nämner även att detta vore intressant för att se vad som påverkade 
utfallet. Exempelvis om de skulle införa en prissänkning i samband med kampanjen så kanske det 
skulle påverka utfallet. Speciellt för dagligvaror är enbart säljresultat otillräckligt för att mäta 
effekterna av reklamkampanjen (Lindh, 1988). Variationer i säljresultat kan bland annat påverkas 
av reklaminsatser, konkurrentinsatser och prissänkningar eller prishöjningar men även av 
säsongssvängningar. Därför är det av vikt att även mäta andra effekter exempelvis effekter som 
ligger nära försäljning som köpbenägenhet, attityder, märkesmedvetande och lust att prova (ibid).  
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7. Slutsatser och Rekommendationer 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser vi kommit fram till. Vi kommer även att föra 
en diskussion kring våra slutsatser och ge rekommendationer till företaget och förslag  till 
fortsatt forskning. 
 
7.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att se hur reklamstrategin ser ut inom livsmedelsbranschen. För att 
kunna dra slutsatser och besvara syftet fastställde vi fem delsyften:  

 
• Beskriva reklammål i livsmedelsbranschen 
• Hur kan målgruppsindelningen i branschen beskrivas? 
• Hur utformas reklambudskapet? 
• I vilka media presenteras livsmedelsreklamen? 
• Hur utvärderas reklamen? 

7.1.1 Beskrivning av reklammål i livsmedelsbranschen 
 
Företaget som vi undersökt menar att det övergripande reklammålet är att öka försäljningen. Vi 
anser att företagets önskan om ökad försäljning hellre kan och bör definieras som ett 
övergripande marknadsmål.  Företaget som vi undersökt arbetar inte utifrån någon tydlig 
reklamstrategi och det tror vi bidrar till svårigheter att utforma tydliga och konkreta reklammål. 
Eftersom företaget inte har några nedskrivna och genomtänkta reklammål finns inte heller några 
tydliga tidsintervaller med reklamen. Vi kan dock urskilja att företaget ändå har reklammål, som 
dock inte är tydligt definierade eller nedskrivna.  
 
Företaget har bland annat reklam som presenteras på skyltar och på taxibilar. Denna reklam finns 
för att de vill synas ute i samhället. Vi anser att syftet med denna reklamtyp är att påminna om 
både företaget och dess varumärke. Företaget har också som mål att konsumenterna ska kalla 
produkterna för företagsnamnet. På grund av detta har de namngett alla produkter utifrån 
företagsnamnet. Vi anser att syftet, även med denna reklam, är att påminna om varumärket för att 
behålla medvetandet hos konsumenterna om företaget. Att alla produkter har företaget inkluderat 
i sitt namn medföra att konsumenterna varje gång de hör talas om produkten, blir direkt påminda 
om företaget. Det främsta skälet till att påminna konsumenter om varumärket är att de ska välja 
företagets produkter framför konkurrerande. Företagets förhoppning är att konsumenterna, när 
ställs inför en valmöjlighet, ska känna igen varumärket och därför välja företagets produkter 
framför konkurrerande. Vi tror att konsumenterna lättare kan känna igen varumärken efter de 
mött reklam med påminnande syfte.  
 
När företaget lanserar nya produkter har de reklam i tidningar. Syftet med dessa annonser är att 
informera konsumenterna om den nya produkten. Detta görs för att försäljningen av varan ska 
komma igång. Vi anser att målet med dessa kampanjer är att informera och göra konsumenterna 
medvetna om de nya produkterna. Företaget har dock inte som mål att informera om att de 
existerar. Detta beror på att de funnits en tid på marknaden. Vi tror att det syftet är aktuellt endast 
för att få konsumenterna medvetna om nyetablerade företag. 
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Företaget vill att konsumenterna ska veta att de är ett lokalt, personligt, familjeföretag som 
producerar svenska kvalitetsprodukter genom ett gott hantverkskunnande. De vill även att 
målgruppen ska tycka att deras produkter är de godaste. Detta är den bild som företaget vill att 
konsumenterna ska ha av dem och därför anser vi att detta är ett informativt mål om företagets 
önskade image. Vi kan konstatera att företagets affärsidé ligger i linje med den image som 
företaget vill förmedla. Detta anser vi eftersom affärsidén handlar om att konsumenterna ska 
förknippa företaget med hög kvalité, svenska råvaror, mattradition, gott hantverk och god smak. 
 
Vi kan alltså se att företaget har reklammål trots att dessa inte är tydligt definierade det vill säga 
noggrant genomtänkta eller nedskrivna. Vi tror att tydligt definierade reklammål är en, av flera, 
förutsättning för att kunna både mäta effekterna av reklamen och formulera tydligt riktade 
budskap. Sammanfattningsvis fann vi att det övergripande marknadsmålet som företaget har är att 
öka försäljningen. Vi kunde också urskilja att det fanns reklammål som handlar om att informera 
för att skapa medvetenhet om nya produkter och för att skapa en image. Vi såg även att det fanns 
påminnande reklam om företaget och dess varumärke. Vi kunde inte finna att företaget använder 
sig av reklammål som handlar om att övertyga för att skapa selektivt behov. Dock finns en 
önskan hos företaget att konsumenterna ska välja just deras produkter framför konkurrerande när 
de står inför valmöjligheten, men detta vill företaget snarare uppnå via påminnande reklam. 

7.1.2 Hur kan målgruppsindelningen i branschen beskrivas? 
 
Vår undersökning visar att företaget inte har någon väl definierad nedskriven målgrupp utan vill 
vända sig till alla. Men vid vidare diskussion kan vi dock urskilja att den specifika målgruppen är 
barnfamiljer på grund av att den gruppen är mest köpstark. Vi finner att företaget vill vända sig 
mot alla målgrupper eftersom de vill att alla ska köpa deras produkter. Vidare tror vi den vaga 
målgruppsdefinitionen beror på att företaget inte har några konkreta och tydliga reklammål. 
Företaget anser det vara svårt att segmentera målgrupper. Detta eftersom de anser att 
livsmedelsprodukter är en produkt som alla behöver och ska äta.  
 
Företaget har idag inte någon uttalad nedskriven segmenteringsmetod vid val av målgrupp. Vi 
kunde dock urskilja att det fanns segmenteringsvariabler men dessa var inte tydliga. Som en 
slutsats kan vi konstatera att företaget använder sig av en del av psykografisk segmentering 
nämligen variabeln livsstil.  Exempelvis genom att företagets lättprodukter riktas till konsumenter 
som strävar efter en sundare livsstil. Andra variabler som teorin nämner finns under psykografisk 
segmentering är socialgrupp och personlighet men det är ingen av dessa variabler som företaget 
använder sig av idag när de väljer målgrupp. 
  
I överensstämmelse med teorin kan vi konstatera att företaget använder sig av delar av 
demografisk segmentering som: ålder och familjestorlek. Detta genom att deras målgrupp är 
barnfamiljer och vissa av deras produkter riktar sig främst till pensionärer. Variabler som teorin 
nämner som kan användas vid val av målgrupp men som företaget inte använder är variabler 
som: sysselsättning, utbildning och kön. 
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Företaget lägger stor vikt vid att försöka förstå hur medlemmarna i målgruppen tänker för att veta 
till vem i målgruppen reklamen skall riktas till. Vi fann genom diskussion med vice VD att deras 
reklam främst riktas till kvinnan i familjen eftersom undersökningar visat att hon oftast tar det 
avgörande beslutet till vad som skall köpas. Detta betyder att företaget även använder sig av delar 
av den beteendemässiga segmenteringen då syftar vi på variabler som kunskap och respons. 
Denna anser vi kan användas med fördel om företaget ska specificera målgruppen ytterligare.  
 
Företaget konstaterar även att de har idéer och förslag att vidare dela in målgrupperna i mer 
specifika målgrupper genom typ av produkt men som de i dagens läge inte har tillämpat. Vi anser 
det är av stor vikt att tillämpa denna strategi då val av en tydlig målgruppsdefinition ökar chansen 
att hitta rätt målgrupp. Vilket vi vidare finner är av stor vikt för hela reklamstrategin och 
underlättar val av media samt ger vägledning för det kommande kreativa arbetet med reklamen.  

7.1.3 Hur utformas reklam budskapen? 
 
I vår undersökning fann vi att företaget har budskap i alla deras annonser men de har ingen tydlig 
strategi som de följer när de utformar reklambudskap. I och med detta anser vi att det kan uppstå 
svårigheter att utforma ett träffsäkert reklambudskap. 
 
Trots att företaget inte har några tydligt nedskrivna målgrupper för respektive reklamkampanj så 
fann vi i vår undersökning att företaget har målgrupper i åtanke när de gör sin reklam. Via 
information från undersökningar vet de exempelvis att barnfamiljerna är de mest köpstarka och 
att det är kvinnan i familjen som tar avgörande köpbeslut. Företaget har dock inga specifika 
budskap till speciella målgrupper utan de vill utforma reklambudskap som riktar sig till så många 
människor som möjligt. Vi tror att det beror på att kostnaderna skulle bli för höga om de endast 
använde sig av riktade meddelanden till specifika målgrupper. Risken med att ha budskap som 
riktar sig till alla människor är att man inte formar träffsäkra budskap eftersom olika människor 
attraheras av olika budskap.  
 
Vi fann att vice VD på företaget har god insikt i produktens beståndsdelar och produktionen av 
den samt att det finns ett exakt namn på produkten. Företaget vill att konsumenterna ska kalla 
produkterna för företagsnamnet och därför används företagsnamnet i alla produktnamn. Vi anser 
att det är ett effektivt sätt att använda varumärket på och vi tror att det leder till att 
konsumenterna både kommer ihåg och lättare känner igen varumärket. Det kommer också att 
påminna konsumenterna om företagsnamnet. 
 
Tidigare har övergripande huvudbudskap, som företaget vill förmedla till konsumenterna, 
definierats men de är inte specificerade för varje kampanj. Huvudbudskapen ska förmedla: god 
smak, äkta hantverk, hög kvalité, svenska råvaror och lokala produkter. Dessa har utvecklats via 
en undersökning av konkurrerande företag. Vi ser att dessa budskap är företagets produktfördelar 
eftersom de innehåller positiv och specifik information. Vi anser även att de utgör en bra grund 
vid utformningen av meddelanden för specifika reklamkampanjer. Meningen med reklamen är att 
den, via sitt budskap, ska övertyga konsumenterna om produktfördelen. Konsumenterna behöver 
en anledning att tro på reklamen. Vi anser att företaget har bra förutsättningar för att lyckas 
övertyga konsumenterna. Bland annat anser vi att företaget övertygar konsumenterna om 
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lättproduktens reducerade fetthalt när de informerar om den låga fetthalten både i 
tidningsannonserna och på etiketten. Vi kan dock inte se att deras övergripande huvudbudskap 
kommer igen i denna reklam och därmed finns ingen anledning för konsumenterna att uppleva 
produkten som god, hantverksgjord, högkvalité, svensk eller lokal. Vi tror att detta lätt glöms bort 
när företaget inte har någon tydlig struktur i reklamstrategin. Vi såg däremot att annonser som 
använts tidigare har budskap som förmedlar svensk produktkvalité. Företaget vill att annonserna 
ska vara roligt utformade och vi anser att det är den personlighet eller ton som de vill ska prägla 
reklamen. Vi tror att de roliga inslagen i reklamen kommer att leda till att konsumenterna lättare 
känner igen och tar till sig budskapen. 
 
Vi fann att företaget, i vissa reklamer, använder relationella budskap. Dessa budskap fann vi i 
reklamen där företagets varumärke presenteras. Där finns en slogan och en bild som vill förmedla 
att det är ett gott sällskap att vara och arbeta med företaget samt att det är i ett gott sällskap 
konsumenterna äter produkterna. Det relationella som förmedlas i detta anser vi vara det goda 
sällskapet. Vi anser att företaget främst bör använda relationella budskap eftersom de har 
produkter som inte skiljer sig märkbart från konkurrerande. Vi kunde inte se att det fanns några 
intygande eller jämförande budskap i företagets reklam.  
 
I annonsen om den nya lättprodukten vill de framförallt förmedla den låga fetthalten. Vi kan se 
att reklambudskapen om lättprodukten både är av instrumentell och relationell karaktär. Den 
nyttiga produkten fungerar både som en lösning på problemet att äta nyttigare och som en 
antydan på en önskad livsstil. Detta tyder på att de definierade budskapstyperna som finns i teorin 
kan ha en blandad karaktär. Det vill säga att ett budskap exempelvis både kan vara instrumentellt 
och relationellt. Vi anser dock att reklamen för lättprodukten är mer relationell men med 
instrumentella inslag. Genom att tillverka lättprodukter önskar de nå de personer som vill äta 
nyttigare. Vi anser att dessa personer har nyttiga matvanor. Nyttiga matvanor är en livsstil och 
därför passar relationella budskap om livsstil bäst. Dessa ska innehålla emotionellt formulerade 
argument. Företaget vill dock inte betona hälsa eller att det är ett smalt alternativ. De anser att om 
de marknadsför lättprodukten som ett nyttigt alternativ så kan konsumenterna ifrågasätta om de 
andra produkterna varit onyttiga. Vi finner att detta beror på en rädsla hos företaget att 
försäljningen av de andra varorna ska minska. Dock tror vi att problemet med att formulera ett 
budskap till denna reklam bottnar i att de vill rikta reklamen till en för bred målgrupp. Är 
målgruppen de som äter nyttigt så tror vi att det inte gör något om de förmedlar att produkten är 
nyttigare än deras andra. Lättproduktsmänniskan skulle ändå aldrig köpa de feta varorna. Vidare 
menar vi att det finns en fara med att ha för bred målgrupp, gällande specifika varor, eftersom 
man inte kommer att kunna formulera budskap som tilltalar alla.  
 
Vi anser att om företaget skulle ha en tydligare, nedskriven definition av reklammålen så skulle 
också budskapen för varje reklamkampanj bli lättare att utforma. En tydlig målsättning skulle 
innebära en bättre förutsättning för ett bra budskap eftersom målet säger vad företaget vill uppnå 
med reklamen. Man ser en tydlig skillnad mellan budskapen som utvecklats av reklambyrån, som 
företaget samarbetade med tidigare, och företagets egna reklambudskap. Eftersom reklambyrån 
har specifik kunskap inom reklam så är det lättare för de att följa en tydlig reklamstrategi. Detta 
medför att även reklammålen, målgruppen, budskapet, mediavalet och utvärderingen ter sig 
klarare. Med andra ord leder ett samarbete med en reklambyrå till bättre reklam men eftersom det 
också kostar mycket pengar så begränsas företag till att göra reklamen själv.  
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7.1.4 I vilka media presenteras livsmedelsreklamen? 
 
Vi finner i vår undersökning att företagets syfte med mediareklamen främst är till för att påminna 
och informera konsumenten om varumärkets existens. Resultatet av vår undersökning visar att 
företagets huvudmedia är tidningar och utomhusreklam. Vi anser att företagets val av media är 
effektivt eftersom de når många personer ofta. 
 
Valet av företagets mediakanaler grundar sig på att de når många människor och gör det ofta. 
Vidare anser företaget att stor reklameffekt nås genom att kombinera annonser med efterföljande 
utomhusreklam. Vi finner att företaget skulle vilja använda sig av fler mediakanaler för att 
presentera sin reklam men är begränsad av budgeten. Detta medför att de olika produkterna inte 
har någon inverkan på mediavalet.  
 
Genom vår undersökning har vi kommit fram till att genom en begränsad budget blir 
övervägandet vid val av media hur många personer företaget vill nå, och hur ofta företaget vill nå 
dessa personer, avgörande. Vi anser att det har stor betydelse att välja rätt typ av media när för att 
nå rätt målgrupp. Detta innebär att det även är av vikt att företag har väl definierade mål och 
budskap för att reklamstrategin ska lyckas. 

7.1.5 Hur utvärderas reklamen?
 
Resultatet av vår undersökning visar att företaget inte har någon erfarenhet av utvärderingar 
eftersom de aldrig har utvärderat sin reklam. Men företagets vice VD medger att utvärdering är 
en viktig del för att se om reklamen givit resultat. Vidare säger han att detta är något de kommer 
att se över och en önskan är att kunna utföra utvärderingar i framtiden. Vi finner inte att företaget 
har någon uttalad reklamstrategi vilket bland annat innefattar en tydlig definition av reklammålen 
och en väl definierad målgrupp. Detta anser vi leder till svårigheter när det gäller att utvärdera 
reklamen eftersom målet med utvärdering är att se om uppställda mål uppnåtts. Vidare anser vi 
att utformningen och utvecklingen av effektiva budskap och val av rätt media kanaler är viktiga 
delar för att en utvärdering skall kunna ge trovärdiga resultat.   
 
7.2 Rekommendationer till företaget 
 
Våra rekommendationer till företaget är att definiera tydligare reklam mål genom att utforma ett 
klart påstående för varje specifik reklamkampanj. Detta är viktigt både för utformandet av 
meddelandet i annonsen men även för att kunna utvärdera effekten av reklamen. Om det inte 
finns något definierat reklam mål så blir det svårare att utvärdera reklamen. Vidare gällande 
reklammålen, anser vi att endast försäljning som mål inte är tillräckligt för att bedöma om 
reklamen givit effekt. Därför anser vi att mål som handlar om exempelvis information, 
övertygelse och påminnelse kan vara av värde att formulera. 
 
Det är bra om företaget satsar på påminnande reklam gällande väletablerade produkter och 
informativ reklam gällande nya produkter som de gör idag.  Påminnande reklam är viktig för att 
inte försvinna i mängden. Vi anser att företaget skall försöka behålla sin image genom att 
förmedla budskap som överensstämmer med affärsidén om god smak, äkta hatverk, hög kvalité, 
svenska råvaror och lokala produkter. Detta är viktigt att komma ihåg att förmedla i reklamen 
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även gällande nya produkter. Vi anser vidare att företaget skall fortsätta med de roliga inslagen i 
reklamen eftersom vi tror att det leder till att konsumenterna lättare känner igen och tar till sig 
budskapen. Eftersom företagets produkter kan vara svåra att särskilja på grund av det stora 
utbudet av liknande produkter anser vi att de bästa budskapen är det relationella med emotionellt 
formulerade argument. Exempelvis reklam som innehåller budskap som lovar att produkten 
kommer att ge en känslomässig belöning. Ett exempel som företaget redan använder sig av är 
budskapet i den slogan som tillhör varumärket. 
 
Vår rekommendation är att företaget bör utvärdera om barnfamiljer är rätt målgrupp för just deras 
produkter. Det kanske är en målgrupp som konsumerar mest men vikt bör läggas vid att 
kontrollera exakt vad barnfamiljerna konsumerar. Vidare när en klar definition av en målgrupp 
finns är en rekommendation att försöka skapa en inre mental bild av den person som bäst 
representerar målgruppen och sedan skapa reklamen direkt till denna person. Enligt våra 
erfarenheter så skulle en eventuell målgrupp kunna utgöras av personer i medelåldern eftersom vi 
tror att de värderar både smak och kvalité högre än lågprisprodukter.  
 
Budgeten begränsar reklam riktade till specifika målgrupper som kräver anpassade budskap. Vi 
tror dock att det finns en fara med att ha en bred målgrupp gällande speciella varor. Speciella 
varor kräver specifika budskap som inte kommer att kunna tilltala alla individer. Därför ser vi att 
det är speciellt nödvändigt med en tydlig målgruppsdefinition gällande de nya lättprodukterna. 
Om målgruppen är de som värdesätter fettsnål mat så bör budskapet också formas därefter. Vi 
tror inte att försäljningen av original produkterna kommer att minska om budskapet förmedlar 
exempelvis sund livsstil. Vi anser att om de som konsumerar original produkter haft intresse av 
fettsnålare alternativ hade de redan funnit dem. 
 
Det är till fördel att välja media utifrån målgrupp. En klar definition på målgrupp bör ligga till 
grund för mediavalet. Vi anser att det är bra att fortsätta att använda mediamixen annonsering 
och utomhusreklam. När budgeten tillåter kan det vara till fördel att överväga att använda även 
TV som reklammedia. 
 
Företaget menar att de aldrig har gjort någon utvärdering av sina reklamkampanjer. Som första 
steg kan vi rekommendera företaget att definiera tydligare, mätbara och kommunicerbara 
reklammål för att senare kunna utvärdera sina reklamkampanjer. Detta för att kunna mäta om 
kampanjen uppnått de resultat företaget önskat. Särskilt viktig att mäta är de kommunikativa 
målen; kunskap, attityd och medvetenhet om företagets produkter är. För utvärdering kan vi 
hänvisa till modellen ”Traditionell process för kampanjutvärdering” som vi använt som 
teoriunderlag i vår rapport. Denna modell lägger tonvikten på dessa kommunikativa mål: 
medvetenhet/kunskap, tycke och attitydförändring, preferenser/smak och övertygelse. Genom vår 
undersökning kan vi konstatera att utvärderingens syfte är att mäta de uppsatta reklammålen. 
Vidare har vi funnit att en komplett mätning skall visa i vilken mån kampanjen nått fram till den 
målgrupp som är definierad i reklamstrategin. Vi anser att en utvärdering är av stor vikt för 
företaget för att se om satsat kapital givit något och även för att kunna göra förändringar eller 
förbättringar till framtida reklamkampanjer. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi anser att detta ämnesområde är intressant och viktigt för företag eftersom livsmedelsindustrin 
och människors livsstilar ständigt förändras. Därför menar vi att fortsatt forskning inom området 
är av betydelse. Det vi hade svårt att finna information om var målgruppsindelning inför specifika 
reklamkampanjer. Därför anser vi att detta skulle vara intressant att undersöka närmare. Det var 
även svårt att finna information om vilka faktorer som påverkar effekten av reklam. Detta är ett 
svårt och komplext område som borde utforskas eftersom det har betydelse vid utformningen av 
reklamkampanjer.
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Intervjuguide Bilaga 1 

Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsinformation 
 

1. Företagsnamn: 
2. Grundades år: 
3. Företagets vision och affärsidé: 
4. Årlig omsättning: 
5. Antal anställda: 
6. Verksamhetsområde: 
7. Produktsortiment: 
8. Namn på respondenten: 
9. Respondentens befattning: 

 
Reklam 
 

10. Hur många reklamkampanjer har ni per år? 
11. Hur mycket spenderar ni på reklam per år? SEK 
12. Vem eller vilka på företaget arbetar med reklam? 
13. Hur stor del (%) av reklamen riktar sig till återförsäljare respektive slutkunder? 
14. Har ni löpande reklam/annonser som bygger på varandra? Har ni samma reklam hela 

tiden eller nya annonser varje gång? 
15. Anlitar ni idag konsulter/agenter till någon del av reklamstrategin? 

 
Reklammål 
 
Definition: En kommunikationsuppgift som ska uppnås inom en specifik målgrupp under en 
viss tid 
 

16. Vilket/vilka mål har ni med era reklamkampanjer? 
17. Hur skiljer sig målen åt beroende på produkt? 
18. Hur tydligt definierar ni reklammålen för varje enskild reklamkampanj? 
19. Är målen tidsbestämda? I så fall inom vilket/vilka tidsintervall? 
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Målgrupp 
 
Definitioner 
 
Målmarknad: är en grupp  individer till vilken en produkt säljs. 
 
Målgrupp: är en grupp människor som kan nås genom ett visst reklammedia och via ett 
speciellt meddelande 
 

20. Vilken övergripande målmarknad riktar ert företag sig till? 
21. Vilka olika målgrupper har ni? 
22. Hur bestämmer ni målgrupp för en specifik reklamkampanj? 
23. Hur påverkar reklam målen valet av målgrupp? 
24. Hur påverkar olika produkter valet av målgrupp? 

 
Budskap 
 

25. Vad vill ni säga med era olika reklamkampanjer? 
26. Hur utvecklar ni ett reklambudskap som tilltalar målgruppen? Hur kommer ni fram till 

innehållet i reklammeddelandet/budskapet?  
27. Använder ni samma budskap i alla reklamkampanjer? 
28. Hur påverkar reklammålen valet av budskap/meddelandet? 
29. Hur påverkar valet av målgrupp budskap/meddelandet? 
30. Hur påverkar de olika produkterna budskap/meddelandet? 

 
Media 
 

31. I vilka media presenterar ni er reklam? 
32. Varför väljer ni just dessa medier? 
33. Hur påverkar de olika produkterna valet av media? 
34. Hur påverkar valet av målgrupp medievalet? 
35. Hur påverkar reklam målen medievalet? 
36. Hur påverkar valet av budskap medievalet? 

 
Utvärdering 

 
37. Hur utvärderar ni er reklam? Vilka metoder används? 
38. Varför utvärderar ni er reklam? 
39. Hur påverkar de olika produkterna utvärderingen?  
40. Hur påverkar valet av målgrupp utvärderingen?  
41. Hur påverkar reklam målen utvärderingen? 
42. Hur påverkar valet av budskap utvärderingen?  
43. Hur påverkar medievalet utvärderingen? 
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