
Abstract 
Författare: Anna Jönsson, Marina Vourdouka 

Handledare: Eva-Lotta Frid 

Examinator: Thomas Knoll 

Titel: Rosa Bandet - Om Positionering och Sampositionering 

Typ av rapport: C – uppsats 

Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap 

År: HT 07 

Syfte: Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Rosa Bandet kampanjens sampositionering 

med andra varumärken, vad sampositioneringen inneburit för Rosa Bandet kampanjen och göra 

en retorisk analys av Cancerfondens och deras huvudsponsorers kampanjmaterial.  

Metod: Kvalitativ metod har tillämpats och som kunskapsteoretisk utgångspunkt används ett 

hermeutiskt förhållningssätt. Vid analysen av annonserna har semiotiska och retoriska 

analysverktyg använts.  

Slutsatser: Rosa Bandet har positionerat sig genom att de har ett rosa band som symboliserar 

kampen mot bröstcancer. De har använt färgen rosa väldigt tydligt som då har gjort att man 

associerar färgen till Rosa Bandet.  Slutresultaten visar på att sampositioneringen med 

huvudsponsorerna gynnar Rosa Bandet Kampanjen på så sätt att de får större uppmärksamhet på 

flera sätt. Även huvudsponsorernas varumärke gynnas av sampositioneringen med Rosa Bandet. I 

annonserna används klassisk retorik för att övertala.  
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1. Inledning 

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och därför startade Cancerfonden en 

kampanj till förmån för bröstcancerforskning och för att sprida information om bröstcancer. 

2003 var första gången små rosa band började dyka upp på människors jackor. Då var det inte 

många som visste vad bandet symboliserade. De flesta vet idag att det rosa bandet symboliserar 

bröstcancer och de som bär bandet visar också sitt stöd. Rosa Bandet kampanjen har utvecklats i 

stor utsträckning på kort tid. Från att bara sälja rosa band till att olika varumärken är 

huvudsponsorer till kampanjen.  

Under många år har samarbete mellan varumärke funnits för att stärka sitt eget varumärke.  

Det är inte förrän på senare år som det har blivit en självklarhet att man ska samarbeta med andra 

varumärken. Sampositionering används flitigt mellan varumärken som inte konkurrerar på samma 

marknad utan genom att samarbeta bildar de snarare en egen marknad och en egen produkt.  

Redan då professor Lars Palm, introducerade begreppet positionering för oss väckte det en 

nyfikenhet om vad det egentligen innebär. Detta gjorde att vi ville ta reda på mer om 

positionering och samarbete med andra varumärken. Anledningen till att vi valde just Rosa 

Bandet kampanjen var för kampanjen var aktuell precis innan uppsatsens start. Vi visste att de 

har många huvudsponsorer och samarbetspartners och det blev då en kampanj som kunde 

utveckla vårt intresse och vår förförståelse för begreppen positionering, sampositionering och 

varumärke genom en uppsats.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka Rosa Bandet kampanjens positionering och 

sampositioneringen med andra varumärken. Vad har sampositioneringen inneburit för Rosa 

Bandet kampanjen och vad har den haft för betydelse för deras huvudsponsorer samt att göra en 

retorisk analys av Cancerfondens och deras huvudsponsorers kampanjmaterial.  

 

1.) Hur har Rosa Bandet positionerat och sampositionerat sig? 

2.) Vad har positionering och sampositionering inneburit för Rosa bandet kampanjen samt 

för deras huvudsponsorer? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med tidigare forskning, som sedan följs av kritisk reflektion och källkritik. 
Därefter följer ett kapitel om Rosa Bandets bakgrund, historik och presentation av deras 

huvudsponsorer. Det finns även ett stycke under bakgrundsavsnittet som berättar om Rosa 

Bandet Galan som hålls en gång om året. Därefter i Kapitel 3, kommer vi in på Metod och urval. 

I Kapitel 4, ”Teoretiska utgångspunkter”, beskriver vi Hermeneutiken och redogör för alla 

begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. I Kapitel 5 går vi utförligt in på positionering och 

olika positionering teorier. I Kapitel 6 får läsaren även en utförlig redogörelse för 

Sampositionering. I Kapitel 7 kommer vi in på den analytiska delen, där semiotik, retorik och 

reklam förklaras och beskrivs. I Kapitel 8 kommer vi in på själva Bild och textanalysen. Där har 

vi gjort retoriska analyser av annonsmaterialet med inslag från semiotiken. Uppsatsen avslutas 

med diskussion och slutsatser.  

1.3 Tidigare forskning  

Teorier om positionering har vi främst hämtat från Philip Kotler och Henrik Uggla. Begreppet 

sampositionering är ett relativt nytt begrepp och det finns inte så jättemycket litteratur om det. Vi 

har använt oss av Henrik Ugglas bok om positionering som innehåller ett kapitel om 

sampositionering. Vi har även använt oss av Kapferers teorier om sampositionering.  Vi har 

använt oss av två olika uppsatser för att få tips om litteratur, dels en uppsats från Lunds 

Universitet om sampositionering och dels en uppsats från Lunds Universitet Campus 

Helsingborg om positionering.  

När det gäller retorik och marknadsretorik har vi använt oss av retorikprofessorn Kurt 

Johannessons böcker. Vi har också tagit del av konstprofessor Gert Z Nordströms teorier om 
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bildernas olika kontexter. Teorierna om sponsring har vi hämtat från Ulf Hagstedts avhandling 

om just sponsring. Professor Lars Palms bok om kommunikationsplanering har också varit till 

stor hjälp i vårt arbete.  

 

Rosa Bandet kampanjen har inte avhandlats tidigare varken i uppsats- eller avhandlingsform. Den 

mesta av den information vi har använt oss av kommer från Cancerfondens hemsida, deras 

tidning Rädda livet samt från deras huvudsponsorers hemsidor.  

 

1.4 Kritisk reflektion och källkritik  
Det är våra tolkningar i annonserna. Eftersom Cancerfonden inte ville ställa upp på en intervju 

kan vi inte med exakthet säga hur dem har tänkt när det gäller sampositionering och varför de har 

valt att sampositionera sig med just ICA, Scandic, Chevrolet, Lindex och Apoteket utan även 

detta är våra egna tolkningar.  

Vi är medvetna om att den information vi har hämtat från huvudsponsorernas hemsidor är 

skriven av dem själva och därför är den formulerad enligt vad de vill föra fram för budskap när 

det gäller deras samarbete med Rosa Bandet.  

Som vi tidigare har nämnt har det varit svårt att få tag på svenska böcker om sampositionering 

eftersom det bara är Henrik Uggla som har använt sig av det. När vi väl kom fram till det 

engelska begreppet för sampositionering blev det lite lättare att hitta litteratur men ändå inte 

eftersom det fortfarande är ett outforskat område. Även det faktum att det inte har skrivits något 

om Rosa Bandet har gjort vi inte har kunnat titta på tidigare forskning så som vi kanske hade 

kunnat göra om vi hade valt ett annat ämne att skriva om.  

På grund av geografiska avstånd med de vi ville intervjua har vi gjort telefonintervjuer med dessa. 

Det är som har varit positivt med telefonintervjuer är att vi inte har behövt lägga extra tid på 

resor till de vi intervjuade. Det har även underlättat för dem vi har intervjuat då de inte har 

behövt avsätta någon längre tid till intervjun utan anpassat intervjutillfället till när de har haft tid 

över. Det problem som har uppstod var att det ibland var dålig mottagning under några av 

intervjuerna vilket gjorde att det var svårt att uppfatta varandra emellanåt. Annars fungerade det 

bra att gör telefonintervjuer eftersom vi kunde sätta oss ner direkt efter intervjuerna och skriva 

ner svaren på våra frågor så ingen information gick förlorad. 

 

 

- 7 - 
 



2. Bakgrund Rosa Bandet 

Drygt en fjärdedel av all cancer hos kvinnor är bröstcancer, och är därmed kvinnans vanligaste 

cancersjukdom. Varje år drabbas runt 7 000 kvinnor i Sverige av bröstcancer, 15 – 20 insjuknar 

varje dag, 45 män drabbades i Sverige 2005. Tack vare framgångsrik forskning blir närmare 80 

procent som fått diagnosen bröstcancer botade. Men Cancerfonden anser att de fortfarande har 

långt kvar till det slutgiltiga målet, att bekämpa bröstcancer.  

Rosa Bandet är en kampanj startad av Cancerfonden, till förmån för cancerforskning och 

informationsspridning om bröstcancer och har pågått sedan 2003. Kampanjen är i full gång hela 

oktober månad (www.baluba.se). Cancerfonden hävdar att under kampanjens gång, att Sverige 

färgas rosa med hjälp av privatpersoner, företag och organisationer som engagerar sig i en 

livsviktig fråga. I Sverige har Cancerfonden genom Rosa Bandet samlat in drygt 175 miljoner 

kronor till svensk bröstcancerforskning. Pengarna till Rosa Bandet används för att på olika sätt 

bekämpa bröstcancer (www.rosabandet.se).  

2.1 Cancerfondens syfte med Rosa Bandet 
Kampanjens syfte är att få folk att bli medvetna kring bröstcancer och att samla in pengar till 

vidare forskning. 

2.2 Historik Rosa Bandet 
Rosa Bandet bildades 1991 i USA som ett sätt att uppmärksamma bröstcancer. Sedan dess har 

kampanjen vuxit till en internationell folkrörelse. Runt om i hela världen ägnar man tid för 

bröstcancer under oktober månad. Man ordnar rosa aktiviteter, byggnader lyses upp i rosa 

exempelvis Eiffeltornet, och framför allt bär man det rosa bandet.  

Precis som med Cancerfondens övriga insamlingsarbete går Rosa Bandet kampanjen ut på att alla 

som vill engagera sig i kampen mot cancer ska kunna göra det.  

Under oktober kan privatpersoner starta egna insamlingar på cancerfondens hemsida och det 

hålls även en insamlings gala på Tv3 till förmån för bröstcancer (www.rosabandet.se, 

www.cancerfonden.se).   
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2.3 Kampanj 
En kampanj är noggrant planerad från början till slut och innehåller allt som oftast ett omfattande 

material som till exempel broschyrer, teknisk information, annonser, direktmarknadsföring och 

pressinformation. Ytterligare kännetecken för en kampanj är att den pågår under en viss tid och 

man mäter resultatet av kampanjen. Är det en väl planerad kampanj så kommer den i flera steg 

för att man på så sätt ska komma åt målgrupperna och etappvis planterar sina produkter i 

målgruppernas medvetande. För att en kampanj ska bli lyckad krävs att man planerar den väl. En 

enda kraftfull satsning får visserligen stor uppmärksamhet men den kommer att försvinna i snabb 

takt om den inte följs av andra åtgärder (Weatherill 1997:32–33). 

2.4 Huvudsponsorer 
Nedan följer en presentation av Rosa Bandets huvudsponsorer som mestadels baseras på 

intervjuer.  

2.4.1 Apoteket 
Apoteket har en vision om att göra Sverige friskare och bidra till bättre hälsa, därför anser 

Apoteket att samarbetet med Rosa Bandet är en självklar och naturlig del att engagera sig i. Med 

deras engagemang i Rosa Bandet vill Apoteket stärka och stödja forskningen om bröstcancer 

genom att sälja Rosa Bandet på deras diskar. Genom att ha broschyrer tillgängliga på deras 

Apotek och i deras Apotek shops anser Apoteket att de hjälper till att öka kunskapen om cancer, 

främst bröst- och prostata cancer (www.cancerfonden.se).  

Telefonintervju med Anna Ehrenpreis på Apoteket 

Anna Ehrenpreis är ansvarig för events och sponsring på Apoteket AB. Anledningen till att 

Apoteket har engagerat sig i Rosa bandet kampanjen är för den kvinnliga befolkningens skull. 

Apoteket är huvudpartner till Cancerfonden och har förbundit sig till att delta i två kampanjer, 

för bröstcancer och prostatacancer. Anledningen till att man har valt att engagera sig i dessa två 

cancerformer är att det är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor respektive män. I och 

med att man engagerar sig i Rosa bandet kampanjen bidrar man till forskningen kring 

cancersjukdomar och det ligger i linje med vad Apoteket står för.  

Anna var inte riktigt säker på vem som hade kontaktat vem om att delta i kampanjen men hon 

trodde att det var Apoteket som hade kontaktat Cancerfonden. Apoteket har varit med i Rosa 

bandet kampanjen sedan 2005 och blev huvudsponsorer 2006. Det nuvarande kontraktet går ut 

2008. Anledningen till att man är huvudsponsor är att kampanjen har en stor betydelse och att 

bröstcancer engagerar och berör många människor. Anna anser att Cancerfonden ska ha alla 
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lovord över att de har lyft fram kampanjen och gjort den så kommersiell. Genom att man har 

gjort själva bandet årsbundet med olika designers har det blivit ännu mer kommersiellt och gjort 

att man får in ännu mer pengar. För Apotekets del så har samarbetet inneburit att dem har fått 

mer uppmärksamhet. Enligt Anna hade Apoteket inte synts så mycket om man inte hade varit 

huvudsponsor till kampanjen. 

 

Det Apoteket har gjort för att stödja kampanjen är att de har sålt rosa band. Alla anställda har 

haft band på sig under oktobermånad. Anledningen till att de inte har gjort några egna annonser 

eller kampanjer är att de inte har fått extra pengar till att göra detta.   

Responsen från kunderna har varit mycket god. Kunderna förväntar sig att de ska kunna köpa de 

rosa banden på Apoteket och även om det är svårt att säga exakt hur kunderna upplever det tror 

Anna att kunderna föredrar att köpa banden på Apoteket och att kunderna hade tyckt det hade 

varit konstigt om man inte hade kunnat hitta banden där. De märker även skillnad i kundernas 

medvetande, man är mycket mer medveten om bröstcancer nu än vad man var för några år 

sedan.  

2.4.2 LINDEX 
Precis som Apoteket, har Lindex mest kvinnliga kunder och medarbetare och känner därför stort 

engagemang för Bröstcancerforskningen. Lindex anser att oktober månad är en viktig del för 

dem, då de säljer Rosa Bandet i deras butiker. För varje bh som säljs går en krona till 

bröstcancerforskningen och de har även startat en kollektion som heter Pink Collektion där 10 

procent av försäljningspriset doneras till Rosa bandet Kampanjen. Lindex använde sig av kända 

kvinnor för att marknadsföra kollektionen, Emma Wiklund, Eva Röse, Linda Sundblad och 

Jessica Folcker. Kollektionen syntes i populärpress under oktober månad och såldes i utvalda 

Lindex butiker samt att den fanns att köpa på Lindex hemsida (www.cancerfonden.se).  I år var 

samtliga Lindexbutiker i Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen engagerade i 

insamlingen och samlade totalt in sex miljoner kronor. Den största insamslingssumman samlades 

in i Sverige och bidrog med 3.8 miljoner till Rosa bandet Kampanjen (www.lindex.se).  

2.4.3 ICA 
ICA har varit huvudsponsorer för Rosa bandet sedan start och ICA själva anser att deras 

engagemang stämmer väl överens med deras motto, ”Bara man får ha hälsan kvar”. 

(www.cancerfonden.se). ICA samlade in sex miljoner till Rosa Bandet kampanjen, med hjälp av 

alla Sveriges ICA butiker och ICA kunder, som gick oavkortat till bröstcancerforskningen. De 

sålde 100 000 rosa band i deras butiker, vilket är 20 000 mer än förra årets kampanj. ICA anser att 
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försäljningen av morötterna blev lyckad, då de samlade in närmare 400 000 till cancerfonden 

enbart genom morotsförsäljning (http://intranet.ica.ia-hc.net).  

 

Telefonintervju med Peter Wigstein sponsor- och eventchef på ICA AB 

Peter Wigstein arbetar som sponsor- och eventchef på ICA AB. Det innebär att han har ett 

övergripande ansvar för de avtal som finns mellan ICA, Rosa Bandet och Cancerfonden. Han har 

också ansvar för ICA:s strukturerade kommunikation om Rosa Bandet. Sen är det grafiker som är 

anställda på ICA som gör det praktiska materialet som sedan finns ute i ICA butikerna.  

 

Samarbetet med Cancerfonden startade redan 1986 då ICA engagerade sig i Röda fjädern. Det 

året hjälpte ICA till med att samla in 15 miljoner kronor till Cancerfonden. Sedan dess så har 

samarbetet fortsatt. ICA:s engagemang i Cancerfonden har inte själva cancerforskningen som 

utgångspunkt, utan cancerforskningen är det som läkemedelsbolagen intresserar sig för. Istället är 

ICA mer intresserad av forskning kring sambandet mellan mat och hälsa. Cancer är en 

vällevnadssjukdom och livsstilen påverkar hälsan. 2/3 av befolkningen har, har haft eller kommer 

att få någon form av cancer. ICA har mat, hälsa och livsstil som kärnpunkter i sin verksamhet. 

Därför tycker ICA att det är viktigt att man bidrar till forskningen som rör dessa områden. Det är 

bevisat att om man äter frukt och grönsaker så minskar risken att få cancer.  

 

Enligt Peter har man fått en positiv respons från sina kunder. I år har man sålt över 100 000 rosa 

band och det är mesta de någonsin har sålt. Anledningen till att man har valt att fokusera på just 

Rosa Bandet kampanjen är för att majoriteten av dem som handlar på ICA är kvinnor och därför 

känns det viktigt att fokusera sig på denna grupp.  

 

Första året som man genomförde Rosa bandet kampanjen gjorde ICA det i samarbete med 

Aftonbladet. Då hade man en bilaga i tidningen som var gratis och där i fanns ett rosa band som 

kostade 20 kronor.  

 

De speciella produkter som ICA har tagit fram speciellt för Rosa Bandet kampanjen är vad de 

kallar rosa produkter. I år var det ”rosa” morötter. Det är inte själva moroten som är rosa utan 

det var ekologiska morötter, där 1,25 kronor av varje såld förpackning gick oavkortat till Rosa 

Bandet kampanjen. Anledningen till att det blev just morötter var för att ytterligare påvisa 

sambandet mellan att äta nyttigt och minska risken för cancer och morötter är ju väldigt nyttigt.  
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Förutom att sälja det rosa bandet har enskilda ICA-handlare haft egna kampanjer. Vissa har sålt 

rosa plastpåsar för tre eller tio kronor och där alla pengar gick oavkortat till Rosa Bandet 

kampanjen. För att nå ut med sitt budskap till kunderna har man kommunicerat genom 

butikerna, nätet och tidningen Buffé. I Buffé som går ut i 2,2 miljoner exemplar till de kunder 

som har ICA kort hade man en helsida om Rosa bandet och där låg också ett inbetalningskort 

som läsarna kunde fylla i och på så sätt skänka pengar till rosa bandet. Förra året (2006) bidrog 

Buffés läsare med 3,5 miljoner kronor.  

2.4.4 Scandic 
Från Annika Edman på Scandic fick vi en PowerPoint presentation med Scandics interna 

information om Rosa Bandet kampanjen.  

Anledningen till att Scandic har engagerat sig i kampanjen är för att Scandic vill se sig som en god 

samhällsmedborgare och att de har många kvinnliga medarbetare. Scandic samlade inte bara in 

pengar utan de ville sprida kunskap om bröstcancer till deras medarbetare och även att engagera 

deras kunder i den viktiga hälsofrågan bröstcancer (www.cancerfonden.se).  

Scandics målsättning internt är att skapa stolthet och gemenskap. De vill också få sina 

medarbetare att känna engagemang, omtanke, förstå sakfrågan och varför Scandic engagerar sig i 

just den goda gärningen. De externa målen handlar om att stärka relationen till gästerna och att 

öka kännedomen om att Scandic och Rosa bandet samarbetar. Scandics mål i år var att samla in 

en miljon kronor till forskningen i Sverige.  

De aktiviteter som Scandic har haft är att alla anställda fick ett rosa band som de bar under hela 

oktober. Scandic har också sålt banden på alla hotell. På hotellen har man haft affischer och 

intern-tv på rummen samt information i receptionen om bröstcancer och Rosa Bandet. På 

hemsidan fanns det under kampanjens gång en banner som marknadsförde rosa priser på bland 

annat kaffe. Det rosa priset innebar att en viss summa per såld kaffekopp gick till Rosa Bandet 

kampanjen.  

Scandic har även engagerat olika kända och respekterade kvinnor som alla har fått måla sin 

tolkning av ett kvinnobröst som sedan trycktes upp som litografier och såldes för 1000 kronor. 

Dessa pengar gick oavkortat till Rosa bandet. Man har också uppmanat de anställda på respektive 

hotell att genomföra egna projekt i syfte att stödja Rosa bandet. Sammanlagt fick Scandic in 

1 325 600 kronor (RosaBandet galan, 2007, Tv3).  
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2.4.5 CHEVROLET 
Chevrolet har varit huvudsponsor för Rosa bandet kampanjen i två år. De ser det som en 

självklarhet att stödja forskningen kring bröstcancer och ser samarbetet som en förmån då 

kännedomen kring Rosa bandet ökar och blir även till en ökad varumärkeskännedom för 

Chevrolet. Deras engagemang uppfylls hela oktober med fokus på Tv galan på Tv3, där 4 av 

deras bilmodeller lottades ut (www.cancerfonden.se).  Intresset för Chevrolets bilar var stort, hela 

768 759 samtal kom in för att medverka i billotteriet. Av samtalet som kostade 9.90 gick 8.50 till 

bröstcancer forskningen. Genom utlottningen bidrog Chevrolet med 6 546 551 kronor till 

cancerfonden som blev en stor ökning jämfört med förra årets medverkan som bidrog med 4.7 

miljoner kronor till cancerfonden (www.chevrolet.se).  
 

Telefonintervju med Maria Brant och Gisela Gerner på Chevrolet  

Maria Brant som är Mufti Brand Manager på Chevrolet, har ansvar för olika varumärken 

samtidigt och är även en projektledarresurs. Gisela Gerner arbetar som Communication Manager 

och kommer att ansvara för Chevrolets engagemang i Rosa Bandet nästa år.  

 

SAAB inom General Motors har varit med och sponsrat Rosa Bandet tidigare år. När SAAB sa 

upp sitt samarbete så gick Cancerfonden ut med en upphandling om vidare sponsring med andra 

bilvarumärken. 2006 valde Chevrolet att påbörja sitt samarbete med Rosa Bandet. Anledningen 

till att Chevrolet valde att sponsra Rosa Bandet är för att de har väldigt många kvinnliga kunder, 

ca 50 procent. Själva frågan berör kvinnor mer än män. Kvinnor är mer rationella när de ska göra 

ett bilköp, de tänker mycket på pris och miljövänlighet. Chevrolet känner även ett väldigt socialt 

engagemang och i Finland stödjer man till exempel SOS Barnbyar.  

 

Betydelsen för Chevrolets varumärke är väldigt svårt att definiera men de tycker att det är viktigt 

och de får väldigt stor synlighet under oktober månad och de satsar väldigt mycket på det. Det 

handlar om Brand Value, att man får mycket bil för pengarna. En mätning ska göras om 

Chevrolets awareness och försäljning för oktober månad.  

 

Chevrolet har i första hand skänkt bilar till galan, detta har varit den största pucken säger Maria 

Brant. Sen hade de delat ut och sålt rosa band och även haft sms insamling där man kunde bidra 

med 50 kronor. Chevrolet är en del av General Motors och Norden huvudkontoret finns i 

Stockholm. Man kan se Chevrolet som en General Agent. Alla återförsäljare jobbar själva och 

därför kunde inte Maria och Gisela svara på om det märkts någon förändring i försäljningen på 

grund av deras samarbete med Rosa bandet. De har bara kontakt med återförsäljarna och ingen 
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kontakt med slutkunden, därför kan de inte säga om kundens engagemang har ökat under åren.  

Alla återförsäljare arbetar fristående och de har själva valt om de skulle engagera sig i Rosa 

Lördag. Då har de till exempel skänkt tusen kronor för varje såld bil. De har även haft tjejkvällar 

med modevisningar och föreläsningar. Det finns 150 fristående återförsäljare för General Motors 

och 80 fristående återförsäljare för Chevrolet. Maria och Gisela anser att det är svårt att få en 

samlad bild om vad kunderna anser om samarbetet då det finns både positiva och negativa 

responser. En del känner att de inte har tid eller pengar för att engagera sig medan andra ser fram 

emot en rosa kampanj.  

 

Deras sampositionering 2007 har blivit större än tidigare år. 2006 skänkte dem in princip bara 

bilar till galan medan 2007 engagerade de sig i mer aktiviteter, till exempel att de producerade två 

rosa Chevrolet bilar som åkte runt på stan och även att när det var rosa Lördag i Stockholm, 

ställde de ut en rosa Chevrolet i Gallerian i samarbete med cancerfonden, för att uppmärksamma 

Rosa Bandet och hade ingen direkt koppling till insamlingen.  Man kan se det som ett PR – 

verktyg för att få folk att uppmärksamma både Chevrolet och Cancerfonden.  

 

Det var först meningen att de skulle varit partners med Rosa Bandet, men när samarbetet med 

Tv3 sprack valde de att bara vara huvudsponsorer. Samarbetet med Tv3 skulle utformas på det 

vis att de skulle åka runt med de rosa bilarna i Sverige och att det skulle visas små reportage från 

detta i nyhetsprogrammet Update på Tv3. Anledningen till att Tv3 drog sig ur var för att de 

kortade ner Updates sändningstid till bara en minut och det fanns då inte utrymme för de rosa 

reportagen. I och med dem är huvudsponsorer har de full rätt att använda det rosa och då har det 

också varit lättare att koppla Chevrolet till Rosa Bandet.  

 

Chevrolet har gjort olika annonser som rör samarbetet med Rosa Bandet. Den som handlar om 

att man ska SMSa rattar är en imageannons som är tänkt att vara rolig och sticka ut lite. När det 

gäller annonserna med bilar finns det en central guide om hur dessa annonser ska utformas. Det 

som är gemensamt för annonserna är den rosa bakgrunden som på ett tydligt sätt kopplar 

samman Chevrolet med Rosa Bandet. Ju mer rosa det är på annonserna desto starkare koppling 

till Rosa Bandet och det gör också att de sticker ut från andra märken.   
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2.5 Rosa Bandet Galan  
Rosa Bandet galan är ett samarbete mellan Tv3 och Cancerfonden. Vi gjorde en intervju med 

Lotta Bergman som är marknadschef på Tv3. Lotta anser att kampanjen är väldigt bra och det 

bidrar till en god sak. Kampanjen riktar sig till både kvinnor och män, men främst kvinnor då 

huvuddelen av deras tittare är kvinnor. Genom att ha använt sig av mycket rosa i kanalen, i 

banners och i reklamavbrott, och även haft ett rosa band på deras logga under oktober månad har 

de uppmärksammat både galan och Rosa Bandet kampanjen. Lotta Bergman menar på att man 

inte kan mäta någon direkt skillnad i medvetandet eller engagemanget hos allmänheten, men att 

man kan tolka insamlingen genom åren och då också komma fram till att medvetandet och 

engagemanget har ökat. Hon påpekade också att det är svårt att särskilja bara det som händer 

under galan eftersom de är fler aktörer som har engagerat sig i kampanjen. Slutligen tyckte Lotta 

också att det är ett väldigt bra samarbete och att det är kul att vara en del av ett projekt som är så 

positivt. Själva Rosa Bandet galan är ett samarbete mellan Tv3, produktionsbolaget och 

Cancerfonden. Det är alltså produktionsbolaget Baluba som producerar galan och väljer ut vilka 

kändisar som ska vara med på galan.  

Galan har funnits sedan 2003. Det första året som galan sändes hette den Bara Bröst och gick i 

Tv4. Då sändes galan den 8 oktober (www.mms.se) och var startskottet på insamlingen. 

Programledare för galan var Kim Anderzon, Sara Sommerfeld och Lena Endre. Galan 

utformades på så vis att programledarna guidade tittarna mellan allvarliga inslag, utmaningar och 

framträdande av svenska artister. Svenska kändisprofiler antog också utmaningar från företag och 

svenska folket och genom det drog de in 1.4 miljoner kronor. Allt som allt drogs det in 27 

miljoner kronor på galans debutår till bröstcancerforskningen (Rädda Livet, Nr 4, 2003).  

 

Sedan 2004 sänds galan i Tv3 och är numera en avslutning på den rosa månaden oktober då 

insamlingen till Rosa bandet pågår. Galan, som för fjärde året i rad producerades av Baluba blev 

en succé (www.baluba.se). Konceptet har varit detsamma, många kända ansikten, många möten 

med drabbade och anhöriga och underhållning från artister. 2004 drogs det in 16 miljoner, 2005 

drogs det in 28 miljoner enbart genom galan. 2006 hade Tv3 och Cancerfonden som mål att 

samla in 30 miljoner kronor. Den totala slutsumman uppgick till nästan 40 miljoner kronor 

(Rädda Livet, Nr 4, 2004, 2005, 2006).  

 

Reneé Nyberg och Hasse Aro stod som programledare för Rosa bandet galan 2007. Målet för 

2007 var att samla in 42 miljoner kronor. Kampanjen slog rekord år 2007 och var överlägsen 

vinnare framför tidigare år, 56 miljoner kronor drogs in genom svenska folket. Galan var en 
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avslutning på Rosa bandet kampanjen där all insamling redovisades. Cancerfondens vision är att 

cancer ska kunna botas, och ett nytt mål för bröstcancer är att 90 procent av alla kvinnor som får 

diagnosen bröstcancer år 2015 ska kunna botas (www.cancerfonden.se).   

 

En miljon rosa band har sålts 2007, och tog slut på många försäljningsställen. Rosa bandet 2007 

designades av Lars Wallin. Han blev tillfrågad av Cancerfonden och han tvekade inte till att tacka 

ja. På galan fick Lars Wallin frågan om varför han tackade ja och han svarade att anledningen till 

det stora engagemanget från hans sida var att han jobbar med kvinnor varje dag (RosaBandet 

galan, 2007, Tv3). 2006 designade Carin Rodebjer det rosa bandet för att hon kände stor respekt 

för uppdraget och ville förmedla en känsla (Rädda Livet, nr 3, 2006).  

 

Förutom huvudsponsorerna var det även andra företag och organisationer som samlat in pengar 

för att stödja Rosa bandet kampanjen. Ett exempel var Rix FM Morron Zoo: som auktionerade 

ut saker som skänkts av kändisar som Martin Stenmarck, Ola och Backstreet Boys via Tradera. 

De hade också ett nummer som man kunde skicka SMS till och på så sätt skänka 50 kronor. 

Sammanlagt har de samlat in 1 150 000 kronor. 
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3. Metod 
I detta avsnitt presenteras de metodval som har tillämpats under studiens gång. I studien har en 

kvalitativ ansats använts med fokus på hermeneutik, tolkning och reflektion. Det presenteras 

även en kort introduktion till semiotik och retorik som vi går in djupare på i avsnitt 5 eftersom 

vill ha det i anknytning till analysen.  

 

3.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är en metod vars syfte är att söka efter den sorts kvalitet som är typisk 

för en specifik företeelse. Alltså är man inte intresserad av olika gradskillnader som till exempel 

hur ofta en aktör har annonserat eller liknande. Utan istället är man intresserad av ”strukturen 

hos ett komplex av med varandra förknippade föreställningar och attityder” (Jarlbro 2000:165). 

Ett viktigt särmärke för den kvalitativa metoden är att den utgår från studiesubjektens perspektiv 

(Alvesson och Sköldberg 1994:10). 

 I den kvalitativa forskningen jobbar man med idéer istället för enheter som används i den 

kvantitativa metoden. Detta innebär att den kvalitativa forskningen är svårare att styra och 

specificera än den kvantitativa. Det kvalitativa materialet kännetecknas av öppenhet, osäkerhet 

och obegränsade omprövningar. De kvalitativa forskningsresultaten går inte att generalisera utan 

de resultat man kommer fram till gäller bara de situationer som vi faktiskt har undersökt 

(Arvidsson i Jarlbro 2000: 23,25). Det är även så att den kvalitativa forskningsprocessen bygger 

på att man tar till vara på det oförutsedda som kan hända under forskningens gång och att man är 

flexibel i sitt val av metoder och tillvägagångssätt, det finns inga givna mallar som man måste följa 

(Bengtsson i Jarlbro 2000:33).  

Om man är intresserad av att försöka förstå människors sätt att resonera, tänka och reagera samt 

att hitta olika handlingsmönster så är det lämpligt att använda sig av en kvalitativ studie (Trost 

2005:14). 

 

3.2 Hermeneutik 
”Hermeneutik” kommer ifrån grekiskan och betyder förklaringskonst, men det råder en oklarhet 

just från vilket grekiskt ord det verkligen härstammar ifrån. I litteraturen påstås det komma från 

tre olika ord, ”hermeneutiké, ”hermeneutikos” och ”hermeneuein”, men om man ser till den 

grekiska mytologin kan man associera hermeneutiken med guden Hermes. Han var budbärare 

mellan gudarna och människorna och därför var han tvungen att tolka de budskap som dessa 

sände till varandra (Gilje & Grimen 2004:176-7). 
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Man kan påstå att våra vardagliga tolkningar och tolkningar som sker i ett forskningssammanhang 

i grunden är rätt så lika, då de båda tolkningssätten förhåller sig till hermeneutiken. Skillnaden är 

enbart att den vetenskapliga analysen är mer systematisk och principfast. Likväl som en tolkning i 

vardagen förutsätter hermeneutiken att forskaren känner till det han/hon ska tolka. När man 

använder sig av hermeneutik i en uppsats måste tolkningen byggas upp analytiskt, forskaren 

måste kunna presentera bevis och argumentera för varje steg han/hon tar när tolkning av olika 

fenomen sker (Dahlgren i Jarlbro 2000:79). Fenomen är meningsfulla, de uttrycker en mening 

och har en betydelse. Texter, språkliga uttryck och mänskliga handlingar har mening. 

Karakteristiskt för meningsfulla fenomen är att de måste tolkas för att kunna förstås (Gilje & 

Grimen 2004:175). 

 

Man kan se insikt som det mänskliga tänkandets första utpost. Insikt syftar på processen där man 

skapar en mening ur ”data”, samlar in ”data” och se hur det passar ihop. Insikt bygger också på 

förståelsen av villkor för att kunna finna en mening. Insikt har en nära relation med tolkningen, 

som uppmärksammar den öppna karaktären hos ett fenomen, en text, en handling eller fysiskt 

material (Alvesson & Deetz, 2000:156-7).  

 

Man kan då betrakta insikten på tre olika sätt: 

 

1.) Inriktas på det icke uppenbara 

2.) Skapar mening 

3.) Anses berika förståelsen, något som man tidigare inte förstått 

Inom hermeneutiken ses tolkningen som fundamental i tillvaron, tolkningen bidrar till att göra 

oss till människor. Vi tolkar ständigt händelser vi stöter på i vardagen, och vi finner betydelser 

till allt vi upplever. Språket är en central punkt i förmedlingen mellan människor och 

företeelser samt tolkningen av betydelser, till exempel bilder och andra tecken och symboler 

(Jarlbro 2000:77). Tolkningen befinner sig i ständigt samspel till exempel med språket. Våra 

tolkningar uttrycks ofta i språket, men vi förstår samtidigt genom de tankekategorier språket 

omfattar. Detta gör att språket kan ses som både tolkning och ett sätt att förstå. Vi har alltid 

en förförståelse när vi tolkar, då vi befinner oss mitt i historien. Tolkning sker vid bestämd tid 

och på en bestämd plats (Ödman, 2007:26).  
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3.3 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa intervjun kännetecknas av att frågorna som ställs är raka och enkla och på de 

frågor man ställer får man innehållsrika svar (Trost 2005:7).  Det är ganska så löst strukturerade 

frågor som ställs och det finns en möjlighet för den som blir intervjuad att öppet kunna prata om 

vad som känns relevant och viktigt. Denna form av intervju kan med fördel användas eftersom 

man får en större uppfattning av den intervjuades erfarenheter, kunskap och tankar. Som 

intervjuare finns det en chans att man får perspektiv eller information som man inte tänkt på 

tidigare (Alvesson och Deetz 2000:71). 

 

3.3.1 Informantintervju 
Med informantintervju menas att de man intervjuar har rollen som informant det vill säga att 

personen har intervjuats i egenskap av den expertis personen besitter (Bengtsson i Jarlbro 

2000:40).  

 

3.3.2 Telefonintervju 
Med standardisering menas till vilken grad frågorna är likadana och att situationen är den samma 

för de man intervjuar, alltså att allt är likadant för alla. Är det hög standardisering på intervjun 

innebär det att frågorna läses upp i samma tonfall, i exakt samma ordning och att man som 

intervjuare inte förklarar frågorna för vissa och inte för andra. Är det låg grad av standardisering 

innebär det att man anpassar sig efter den man intervjuar, tar frågorna i den ordning som det 

passar och följdfrågor formuleras efter de svar man får. Använder man sig av låg standardisering 

finns det stora möjligheter att variera sig i intervjusituationen. Generellt kan man säga att 

kvalitativa intervjuer kännetecknas av hög grad av strukturering och låg grad av standardisering. 

Med strukturering menas att det finns olika grad av struktur i en intervju. Antingen så använder 

man en strukturerad intervju med fasta svarsalternativ eller så är intervjun ostrukturerad där 

svarsmöjligheterna är öppna (Trost 2005:19–21). Telefonintervjuer är en variant som i sin tur kan 

uppvisa varierande grad av strukturering. De är vanligen standardiserade då de företrädesvis inte 

är lämpade för mer in- eller djupgående frågor och svar (Trost 2005:22).  

 

3.3.3 Dokumentanalys 
För att få en förförståelse för det som ska undersökas kan forskningslitteratur användas men 

även andra dokument som har sitt ursprung i den miljö man undersöker. En dokumentanalys kan 

vara allt från en djupgående textanalys till en ytlig granskning av olika dokument som tidningar 
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eller tv-program. Dessa dokument kan även användas som ett komplement i den fortsatta 

undersökningen och behöver då inte analyseras lika noggrant (Bengtsson i Jarlbro 2000:39–40). 

 

3.4 Strategiskt urval 
Strategiskt urval innebär att man taktiskt väljer ut vilka man vill intervjua. Man får tag på den som 

man vill intervjua. Detta ger dock inga garantier för att man får ett representativt urval utan man 

kan bara hoppas på att det blir representativt (Trost 2005:117–119).  

Får vi fel personer i vårt urval kan det leda till att undersökningen inte har något värde om vi 

pratar med människor som inte har någon kunskap om det vi vill undersöka.  Syftet med 

kvalitativa intervjuer ska vara att öka informationsvärdet och att man skapar en grund för djupare 

och mer fullständiga uppfattningar om fenomenet vi undersöker. Urvalet blir då inte 

slumpmässigt eller tillfälligt, utan urvalet görs systematiskt utifrån vissa medvetet formulerade 

kriterier som är teoretiskt och strategiskt definierade. Systematiskt urval görs inte utifrån en klart 

definierad teoretisk ståndpunkt utan utifrån den förförståelse, de förteorier och de förutfattade 

meningar vi har då vi startar vårt projekt (Holme och Krohn Solvang, 1997:101). Genom detta 

urval vill vi försäkra oss av så stort informationsinnehåll som möjligt och vi kan öka 

informationsinnehållet genom att vi använder oss av intervjupersoner som har goda kunskaper 

om det vi vill undersöka (Holme och Krohn Solvang, 1997:104).  

 

Vi har strategiskt valt de vi ville intervjua på så sätt att de skulle vara väl insatta i Rosa Bandet 

kampanjen så att vi skulle få tillgång till så relevant information som möjligt. Från början var det 

tänkt att våra intervjuer skulle användas till att få svar på hur Rosa Bandet har positionerat sig 

och vad de anser att sampositionering har betytt för dem. Men det blev inte riktigt som vi hade 

tänkt oss eftersom Cancerfonden inte ville svara på våra frågor då de ansåg att det handlade om 

deras affärshemligheter. Först försökte vi få tid för en telefonintervju men den tiden fanns inte 

utan vi fick istället ett erbjudande om att mejla våra frågor till dem så kunde de svara på dem när 

de hade tid. Men några svar på våra frågor har inte kommit från Cancerfonden utan bara en 

hänvisning till att: ”dock är svaret på flera av era frågor sådant som vi inte går ut med till allmänheten, 

eftersom det är affärshemligheter, och som vilket företag som helst så vill vi inte avslöja allt om vilka våra 

affärsstrategier är. Dessutom är vår arbetsbelastning mycket hög nu, inför slutrapportering/utvärdering av årets 

rosa bandet projekt, innan årsskiftet. Därför måste jag tyvärr avböja en intervju, men jag önskar er stort lycka till 

med era fortsatta studier och med er uppsats!” 

Från Sara Carlsson på Lindex fick vi svaret att de inte hade några resurser för att svara på våra 

frågor. Anledningen till att de inte ville svara på våra frågor som vi fick från Lindex var: ”vi får 
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mycket frågor från studenter och tyvärr har vi inte resurserna för att hinna hjälpa alla med intervjuer jag måste 

därför tyvärr tacka nej till en intervju. Lycka till med ert arbete.”.  Efter att vi fått detta svar från Lindex 

så frågade vi Sara om det var okej att vi i alla fall skickade vi frågorna vi hade till henne med 

förhoppningen att hon ändå skulle kunna ge oss svar på våra frågor. Svaret vi fick tillbaka var 

”tyvärr handlar inte det inte om att vi inte har lust att ta oss tid att svara på frågorna utan att vi helt enkelt inte 

har resurser för att hjälpa alla. Mejla gärna era frågor till mig så ska jag se vad vi kan göra men jag kan inte 

lova något”. 

Eftersom vi inte fick några svar från Cancerfonden eller Lindex var vi tvungna att ändra vårt syfte 

med intervjuerna och det har istället blivit så att de intervjuer vi har gjort med ICA, Apoteket, 

Chevrolet och Tv3 gett oss material till bakgrunden om varför de har engagerat sig i Rosa bandet 

kampanjen. De vi har pratat med på dessa företag var mycket tillmötesgående och villiga att svara 

på våra frågor. Från Scandic fick vi en mycket utförlig power-point presentation som var så pass 

utförlig att vi fick svar på våra frågor genom den och därför ansåg vi att det var irrelevant att göra 

en telefonintervju med dem.  

 

3.5 Urval 
Vi har gjort ett urval av alla annonser och kampanjmaterial som de berörda har producerat. Vi 

kontaktade Cancerfonden och deras samarbetspartners som presenterats i bakgrunden, för 

tillgång till annons- och kampanjmaterial och fick väldigt god respons tillbaka. Apoteket har inte 

gjort något eget material och kommer därför inte att finnas med i analysen. Cancerfonden har 

gjort en rad olika annonser, till exempel fyra veckoannonser som publicerats under kampanjens 

fyra veckors period. Första veckan inledde de kampanjen med en startannons, en kvinna i en rosa 

klänning, designad av Lars Wallin, pryd av små rosa band. Vi valde denna annons för att den 

fångade vår uppmärksamhet samt att det både finns text och bild, då ett krav vi ställde var att det 

helst skulle finnas både text och bild att analysera. Lindex har bara gjort kampanjbilder utan text 

och det fanns därför ingen valmöjlighet för oss i det fallet. Ett annat krav var att det skulle finnas 

en tydlig koppling till Rosa bandet i annonserna.  

Andra veckan annonserade dem för en webbsida, som erbjuder telefontjänster på beställning av 

besökaren, www.kollabrösten.nu. De har använt sig av främst manliga kändisprofiler som ska 

ringa upp besökaren en gång i månaden och informera om bröstcancer och hur man går till väga 

för att känna på sina bröst. Annonsen vi valde var en rosa Börje Salming med bar överkropp. Vi 

valde denna annons för att det var intressant med en man på en annons för en främst en 

kvinnosjukdom. Tredje veckan handlade annonsen om evenemanget, Rosa Lördag, då många 
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butiker lyser Rosa och har rosa erbjudanden och priser. Sista veckan hade de en annons om Rosa 

bandet galan, ”Paul Potts sjunger för livet”.  

ICA har gjort fyra annonser för att uppmärksamma deras samarbete med Rosa bandet. En av 

annonserna publicerades i deras tidning Buffé, samt ett inbetalningskort till Cancerfonden. De 

har även gjort en annons då de har deras ekologiska ”rosa” morötter i fokus, där 1,25 gick till 

Rosa bandet insamlingen. Deras tredje annons är helt textbaserad och rubriken lyder, som deras 

motto, ”bara man får ha hälsan kvar”. Deras sista annons är väldigt lik föregående annons, 

textbaserad och med deras motto.  

Lindex har gjort annonser där kända kvinnliga profiler står och känner på sina bröst. Vi har valt 

Emma Wiklund för att hon är den främsta representanten för Lindex och även den mest 

välkända av de utvalda.  

 

Chevrolet har gjort fem annonser varav tre var annonser riktat till deras återförsäljare. En annons 

var en Imageannons, där folk kunde sms:a rattar till 72900 och bidra med 50 kronor till Rosa 

bandet insamlingen.  Vi valde denna på grund av dess kreativitet och för att den skiljde sig från de 

andra annonserna som var bilannonser. Den sista annonsen var en tackannons.   

 

Scandic gjorde sex olika annonser om deras samarbete med Rosa bandet. Vi fastnade för två av 

annonserna då de var aningen diffusa. Alla deras annonser visar tydlig koppling till Rosa bandet, 

rubrikerna sa inte allt, utan för att förstå helheten var man tvungen att läsa brödtexten.  

Annonserna vi valde var rosa och hade Rosa bandet centrerat. Den första annonsen uppmanar 

till att investera i framtiden, genom att köpa konst. Den andra annonsen säger att man ska visa 

omtanke och välja det rosa priset.  

 

Vi valde att analysera två annonser från Cancerfonden, ICA och Scandic eftersom de hade olika 

utformning men med samma budskap. Anledningen till att vi bara valt att analyser en annons från 

Lindex och Chevrolet var för att Lindex hade samma annons fast med olika kvinnor. Det kändes 

inte relevant att analysera Chevrolets annonser som skulle gå ut till återförsäljare med prisexempel 

för det enda som kopplade samman annonsen med Rosa bandet var Rosa bandet loggan i vänstra 

hörnet.  
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3.6 Inledning till semiotik och retorik 
Semiotik betyder läran om tecken. Ordet semiotik kommer från det grekiska ordet ”semeion” 

som betyder just tecken. Det används för att förstå vad tecken är och hur de fungerar. Semiotik 

är den vanligaste termen men vissa använder sig av termen semiologi istället. Den person som 

främst förknippas med semiotiken är den amerikanske filosofen C.S Peirce och med semiologin 

den schweiziske lingvisten Ferdinand de Saussure. Enligt Saussure består ett tecken av två delar; 

en signifiant, det betecknande (uttrycksidan) och signifié, det betecknande (innehållssidan). 

Relationen mellan de här två delarna är godtycklig och bygger på konvention. På grund av detta 

utvecklar vi och använder koder för att kunna lära oss vad vissa tecken betyder. Skillnaden mellan 

semiotiken och semiologin är att semiotiken hämtar sina grundidéer från en tredelning som 

utvecklats av C.S Peirce. Enligt Peirce finns det tre slags tecken; ikoner, index och symboler 

(Berger 1995:70–71). 

 

Retoriken skapades av grekerna och romarna under antiken och är således en mycket gammal 

konst. Numera lever vi i det så kallade informationssamhället med ett många olika möjligheter att 

samla och lagra information genom datorer och moderna massmedier. Mitt i detta 

massmedierade samhälle är det oftast så att det talade ordet är det mest effektiva sättet att 

kommunicera på (Johannesson 1998:7). Det grundläggande sättet att övertyga är genom att 

argumentera. När man argumenterar görs påståenden, ibland blir påståendena accepterade och 

ibland har man en skeptisk inställning till dem. Därför måste man kunna stödja sina påståenden 

med skäl, bevis eller grunder, helt enkelt ansatser som är mer sanningsenliga eller 

sannolika(Johannesson 1998:14). För att övertyga måste man vädja till åhörarnas förnuft och 

kritiska omdöme. Talaren måste även vinna åhörarnas intresse, välvilja, förtroende och sympati. 

Till slut måste talaren behärska att väcka, röra och styra åhörarnas känslor (Johannesson 1998:18-

9).  Vi kommer att göra en retorisk analys av annonsmaterialet med hjälp av de retoriska 

begreppen logos, ethos, pathos samt den retoriska dispositionen. I kapitel 5.3 går vi in på 

retoriken mer utförligt.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt presenteras en grundlig genomgång av de kunskapsteoretiska utgångspunkter som 

vi har tillämpat i studien. Då uppsatsen främst handlar om positionering, sampositionering och 

varumärke går vi igenom teorier om dessa begrepp.  

 

4.1 Kommunikationsprocessen 
All informationsöverföring och påverkan sker genom kommunikation. Det finns olika sätt att 

kommunicera med marknaden, såsom personlig kommunikation, Public Relations och Sales 

Promotion. Vid personlig kontakt och korrespondens är kommunikationen dubbelriktad medan 

vid masskommunikation är enkelriktad. Skillnaden mellan dubbel – och enkelriktad 

kommunikation är att vid enkelriktad får sändaren oftast inte veta hur mottagaren uppfattar 

budskapet. Sändaren vill uppnå ett mål till exempel att påverka kunskaper och attityder hos en 

målgrupp. Kommunikationen sker via olika kanaler som sedan når mottagaren. Mottagaren 

uppfattar, påverkas av meddelandets innehåll men kan även missuppfatta eller ej påverkas alls 

(Knutsson & Söderlund 1994:189).  

 

4.1.1 Kanaler 
Kanaler som man kan använda sig av för att nå ut till sin målgrupp är exempelvis 

publicitetsmedia, då det är information man inte betalar för. Publicitetsmedia är till exempel 

tidningar, radio och TV. Man kan även använda sig av reklammedia, all media som förmedlar 

massmeddelanden mot betalning. En annan kanal är företagets ”ansikte utåt”, det vill säga 

företagets och dess medarbetares allmänna beteende. Just i insamlingssyfte är publicitetsmedia det 

mest effektiva tillvägagångssättet, då man oftast använder sig av sponsorer och så vidare 

(Knutsson & Söderlund 1994:190). 

 

4.1.2 Public Relations (PR) 
PR är åtgärder företaget gör för att förbättra sitt anseende och sina relationer till omvärlden. Man 

kan använda sig av PR både genom personlig och opersonlig kommunikation. 

 

4.1.3 Sales Promotion (SP) 
SP är åtgärder för att stödja försäljningen. Det kan till exempel vara utbildningar, skyltmaterial, 

rabattkuponger och tävlingar. Åtgärderna riktar sig till egna försäljare och återförsäljare samt till 

slutkunder (Knutsson & Söderlund 1994:191).  
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4.1.4 AIDA – modellen 

Mycket av påverkansarbetet kan göras med utgångspunkt i den klassiska AIDA – modellen 

(attention- interest- desire- action) som översatt till svenska betyder uppmärksamhet, intresse, 

önskan och handling. Alltså att först är det något som fångar ens uppmärksamhet och som man 

blir intresserad av. Därefter finns det en önskan att få ta del av det man har blivit intresserad av 

och detta i sin tur leder till en handling av något slag (Kapferer 2001:133, Larsson 2001:145).  

 

4.2 Budskapsstrategier 
För att målgruppen överhuvudtaget ska ta del av informationen i ett ämne, krävs det att man är 

intresserad av det ämnet.  

 

Volym: Om budskapet syns ofta och i många sammanhang finns det en ökad rimlighet för att 

man uppmärksammar det. Det skapar även en känsla hos mottagaren att ”det måste vara viktigt 

annars hade man inte satsat så stora resurser på det.”  

Närhet: Det är lättare att ta till sig ett ämne om man känner närhet till det, att det rör en 

personligen och att konsekvenserna ligger nära i tiden. Vissa hälsofrågor är mer intressanta än 

andra. Frågor som rör till exempel sex och övervikt får mer uppmärksamhet än till exempel hjärt- 

och kärlsjukdomar. Man måste kämpa för att få uppmärksamhet till sitt ämne.  Närhet skapas 

genom igenkänning, personifiering och konsekvensbeskrivning. Igenkänning skapas genom att ny 

information vävs samman med redan känd information och även genom exempel och 

hänvisningar till sådant som mottagaren redan känner igen. Med personifiering menas att man 

inte bara knyter ett problem till ett kollektiv utan till enskilda individer och familjer. Istället för att 

ta upp många som har drabbats av något specifikt lyfter man fram ett eller några få fall. 

Konsekvensbeskrivning innebär att man bör beskriva i detalj vilka de individuella konsekvenserna 

kommer att bli om man följer de råd som ges och även vad som händer om man inte följer dem. 

  

Problemet med att upprätthålla ett intresse kan vara att det skrivs alldeles för mycket om ämnet. 

Även korta texter kan väcka lika mycket uppmärksamhet som långa. Ett sätt att fånga och behålla 

målgruppernas intresse är att använda sig av berättelser som beskriver ett förlopp. Även att 

använda känslor fångar målgruppens intresse. Bästa sättet att använda känslor på är att på samma 

sätt som när det gäller budskap, är att fokusera på personifiering och konsekvensbeskrivning. När 

man säger att en fråga har hamnat på agendan menar man ofta att den har hamnat på 

medieagendan. Detta innebär att frågan får stor uppmärksamhet på tv, i radio och tidningar. Att 
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man får upp frågan på medieagendan är av stor betydelse men minst lika vikigt är det att få upp 

ämnet på samtalsagendan, alltså att man diskuterar frågan mellan personer (Palm 2006:59–63).   

 

4.3 Varumärke 
Det är lätt att tro att ett varumärke är det samma som en logotyp. Logotypen är symbolen för 

varumärket. Ett varumärke är det samlade engagemanget och värderingarna kring en produkt 

eller en tjänst. Funktionen med varumärke har funnits länge och framträtt när det uppstått 

konkurrenssituationer. Att ha ett starkt varumärke har blivit allt vanligare. På 1900-talet har vi 

gått från ett samhälle med mycket av för lite till ett överflödssamhälle och konkurrensen om 

kunderna samt att deras gillande har ökat (www.kampanjbolaget.se).  

För i tiden mätte företag sina tillgångar i ägodelar, faktiska tillgångar, fabriker och utrustning.  I 

dagens läge är det istället så att ett företags viktigaste tillgång är dess varumärke, det är ett företags 

främsta tillgång och används idag som ett konkurrensmedel (Melin 1999:9, Kapferer 1995:9). 

 

 Ett varumärke ger kunderna ett långsiktigt löfte om kompetens, en utfästelse om kvalificerade 

tjänster före, under och efter köpet och en försäkran om att företaget står bakom sin produkt 

även i framtiden. I dagens samhälle när allt ska gå så snabbt som möjligt så har kunderna varken 

tid, råd eller kunskap att kontrollera allt de köper och att då välja ett starkt varumärke med 

erfaren kompetens är ett sätt att hålla kostnaderna nere på en rimlig nivå 

(www.kampanjbolaget.se).  

 

Ett varumärke kan ses både som positivt eller negativt. Precis som med allt annat finns det både 

fördelar och nackdelar med varumärken.  Många människor tycker kanske innerst inne illa om de 

stora globala varumärkena medan vissa varumärken är väldigt omtyckta. Vi berörs alla av 

varumärke varje dag i våra liv (Uggla 2003:19–20).  Varumärke har en grundläggande betydelse 

för individualisering av ett visst företags produkt och för dess marknadsföring. Alla tecken som 

kan återges grafiskt kan fungera som varumärke. Den vanligaste typen är ord. Det är även viktigt 

med hur man skriver namnet eller särskilda figurer som förekommer i varumärket. Även 

förkortningar och siffror kan användas som varumärke (Melin 1999:29). Med sitt varumärke vill 

företagen lämna sitt avtryck på en given plats och sätta sitt avtryck på olika varor (Kapferer 

1995:15). 

Enligt varumärkeslagen (1960:644) kan företag och organisationer få copyright/patent till ett 

varumärke genom att man registrerar det hos Patent- och registreringsverket (PRV). Förr att ett 

varumärke ska registreras måste det gå att skilja varumärket från andra så det inte går att förväxla 
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det med andra skyddade märke. För att skydda varumärke används oftast beteckningarna 

Trademark (TM) eller registrerat varumärke ®. Det är möjligt att överlåta varumärke eller att 

licensera varumärke. Det innebär att andra får lov att använda varumärket mot ersättning. Bryter 

man varumärkeslagen riskerar man böter eller fängelsestraff (www.ne.se).   

 

4.3.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentitet kan förklaras som de associationer varumärkesinnehavare aspirerar att bygga 

upp och det man strävar efter att bli. Det kan också ses som en relation mellan företaget och 

kunderna. Identiteten står för ett avsändarperspektiv och varumärkesbilden är den image som 

mottagarna har av varumärket. Inom fältet för varumärkesidentitet finns det två personers tankar 

som dominerar, den amerikanske forskaren David A. Aaker och den franske forskaren Jean-Noël 

Kapferer.  

 

David A. Aakers teori om varumärkesidentitet utgår från fyra olika perspektiv och ett omvänt 

förhållande mellan varumärket och produkten. De fyra perspektiven är: 

 

• produkt 

• person 

• organisation 

• symbol 

 

Under produktperspektivet finns förknippningar till produktens kännetecken, kvalitet, användare 

och användning. Personlighetsperspektivet innefattar själva karaktären som till exempel ärlighet, 

styrka eller spänning. Varumärket som organisation handlar om att uttrycka något om företaget 

eller organisationen. Under detta perspektiv kan man kommunicera vilka värderingar man står för 

och att man bryr sig om fenomen i samhället. Det fjärde perspektivet är varumärket som symbol. 

Det handlar om att visualisera varumärkesidentiteten genom logotyper och andra visuella uttryck.  

Varumärkesidentiteten utvidgar ett varumärkes positionering genom att man ser varumärket som 

något annat. På så sätt kan man bygga upp en mer nyanserad positionering.  

 

Jean-Noël Kapferers modell om varumärkesidentitet bygger på sex dimensioner och ett avsändar- 

och mottagarperspektiv. Tre av dimensionerna rör den utåtriktade kommunikationsprocessen av 

varumärkets identitet:  
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• fysik 

• relation 

• reflektion 

 

Med fysik avses vad som gör varumärket; hur det ser ut, vilken färg och funktion produkten har. 

Relationen är det som knyter samman kunderna och företaget och reflektionen är en spontan 

beskrivning av målgruppen utifrån mottagarens perspektiv. Risken med att ta reflektion som en 

utgångspunkt när man ska positionera sig är att det är lätt att bli inlåst i en smal position som 

utelämnar många målgrupper.  

 

De övriga tre dimensionerna är: 

 

• personlighet 

• kultur 

• självbild 

 

Dessa rör varumärkets interna dimension och är mer djupgående än de utåtriktade 

dimensionerna. Den personliga dimensionen är varumärkets själ, det som ger ett varumärke 

karaktär. Personlighet kan också tillskrivas varumärket direkt till exempel genom att en känd 

person förser ett varumärke med starka associationer. Ett varumärkes personlighet är inte något 

som är statiskt utan utvecklas hela tiden i förhållande till omgivningen. Kultur är de elementära 

värderingar som ger varumärket inspiration, vad varumärket står för. Den tredje utåtriktade 

dimensionen självbild är det man vill bli genom att använda varumärket. Om man förstår ett 

varumärkes självbild vet man hur det ska positioneras. Vad man signalerar genom att använda 

varumärket (Uggla 2006:40–4). 

 

4.3.2 Värdelöfte 
Genom att använda termen värdelöfte försöker man fastställa var i en värdekedja organisationen 

är positionerad och hur man ska bygga ett kundvärde på bästa sätt. Detta löfte ska kunna 

positionera och särskilja en organisation från andra liknande organisationer. Bakom värdelöftet 

ligger teorier om bland annat kunden och konkurrensen på marknaden. Värdelöftet består av fyra 

olika delar: anseende, produkt- och tjänstekvalitet, Produkt- och kundportfölj och nätverk. 
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Anseende är vad kunden tycker och tänker om ett företags produkter och tjänster och byggs upp 

av samhällsansvar, emotionellt tilltalande, produkter och tjänst, ekonomisk förmåga, vision och 

ledarskap. 

Att ha en bra produkt är centralt när det gäller ett företags unika värdelöfte. Utan en bra produkt 

kan företaget inte överleva eller bli framgångsrikt. Produkt- och tjänstkvalitet måste vara i 

symbios med varumärket, det går inte att manipulera eller att ha dåliga produkter under ett starkt 

varumärke. 

Med kundportfölj avses de kunder som man specifikt riktar in sig på och hur man möter deras 

efterfrågan på bästa sätt. Genom en kundutvecklingsprocess utvecklar man företagets erbjudande 

och förblir relevant på marknaden. Detta kan man göra genom att använda kända personer i sin 

reklam och att annonsera på ställen där man inte tidigare har annonserat. 

Företagets nätverk av partners och leverantörer ses som en del av kundens värdelöfte. Det kan 

handla om såväl synliga allianser, sampositionering till mer lösa och informella kopplingar. Alla 

allianser genom olika nätverk bidrar till att kunden får mer värde på sina upplevelser. Genom att 

man nätverkar med andra varumärke kan ett företag få bättre tryck i sitt löfte till kunderna (Uggla 

2006:50-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 29 - 
 



4.4 Positionering 
”You must position every new brand in the minds of consumers. A manager must find 

something new and different about that brand; go into the minds of consumers and stake out a 

bit of territory” Chris Hill, positioneringsstrateg (Uggla 2006:11). 

 
Positionering innebär att man profilerar sig i förhållande till något eller någon annan, oftast i 

förhållande till en konkurrent. Om till exempel ett biluthyrningsföretag hävdar att man jobbar 

hårt för att tillfredställa sina kunder så profilerar man sig. Om de sedan säger att de arbetar 

hårdare än någon annan så positionerar man sig (Palm 2006:93, Säll & Thorsson 1997:50). 

 

Positionering är ett sätt att placera ett varumärke i kundens medvetande. En riktigt lyckad 

positionering har skett när ett företag har förstått hur kunden upplever deras säljbara skillnad från 

andra leverantörer på samma marknad och de blir näst intill omöjliga att imitera. Exempel på 

företag som har lyckats väldigt bra med sin positionering är IKEA, Harley Davidson och The 

Body Shop. Det är dock inte så enkelt att det räcker att hitta rätt kundsegment för att lyckas med 

sin positionering utan man måste också erbjuda kunderna en fördel framför konkurrenternas 

erbjudande. Detta på grund av att få varor eller tjänster är unika; till exempel är bensin den 

samma vilken station man än tankar på. Det är här positioneringen av ett varumärke kommer in. 

Statoil har positionerat sig som det bensinbolag som erbjuder kunderna ett mervärde genom 

nattöppna stationer, snabbmat och rena kundtoaletter. Jet har positionerat sig på totalt motsatt 

sätt; genom ett billigt pris på bensin och att ingen personlig service erbjuds. Man betonar 

produktens viktigaste egenskaper när den kommuniceras i reklam med mera. Reklamen utformas 

utifrån konkurrenterna eller användarna eller genom att man betonar användarnyttan 

(www.kampanjbolaget.se, www.ne.se). 

 

När ett företag eller en organisation ska positionera sig är det viktigt att ställa sig fyra frågor: 

 

• För vad ska erbjudandet positioneras? Vilket behov och vilka önskningar ska produkten 

tillfredställa och vilket löfte ska uppfyllas från leverantören? 

• För vem ska erbjudandet positioneras?  

• För vilket tillfälle ska produkten positioneras? Är det en vardagsprodukt eller till för 

speciella tillfällen? 

• I förhållande till vad ska produkten positioneras? Vilka är de viktigaste konkurrenterna 

på marknaden? (Uggla 2006:11-2). 
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Psykologisk värdepositionering 

För att se på värdepositionering ur ett psykologiskt perspektiv kan man dela in det i emotionell- 

och kognitiv involvering hos konsumenten. Emotionell involvering innebär att man är 

känslomässigt engagerad och med kognitiv involvering menas att man involverar intelligens och 

tankar i processen. Båda dimensionerna kan tilldelas värden och involveringen kan vara både låg 

och hög. Sammantaget ger detta en modell med fyra olika positioner: 

 

• Positionering byggd på uppmärksamhet och kännedom 

• Emotionell positionering 

• Mixad positionering 

• Objektiv positionering 

 

Positionering byggd på uppmärksamhet och kännedom innebär låg involvering både emotionellt 

och kognitivt. Ett exempel på det kan vara all form av frukt som visserligen kan ha en 

lojalitetsfaktor hos vissa men för de allra flesta spelar det ingen roll vilket märke det är på frukten 

bara den ser bra ut. För att lyckas med denna strategi gäller det att man fångar uppmärksamheten 

hos kunden direkt och få upp kännedomen och uppmärksamheten på ett snabbt sätt. Samtidigt 

får man inte vara så påstridig att man skrämmer bort kunden.  

 

Man kan se emotionell positionering på så vis att vissa köpmoment inte innebär någon form av 

kognitiv involvering. När det gäller till exempel att köpa snabbmat tar man ofta det man känner 

för att äta utan att gå runt och fråga om råd. Även produkter som kläder och smycken hamnar 

under den här kategorin då många inköp görs på impuls. För att lyckas med positioneringen är 

det viktigt att man tar hjälp av emotionella attribut som talar till hjärtat.  

 

Den tredje formen av värdepositionering, mixad positionering, innefattar en hög nivå när det 

gäller såväl kognitiva och emotionella överväganden. Det gäller produkter som många söker efter 

och produkter som har ett starkt emotionellt engagemang. 

 

Den sista formen av värdepositionering, objektiv positionering, innebär en hög kognitiv 

involvering och låg emotionell involvering. Kunden är inriktad på information och funktionen på 

det man eftersöker är det centrala, känslorna hålls tillbaka för en mer informationsinriktad analys. 

Detta gäller ofta när det handlar om inköp av vitvaror, dammsugare och liknande produkter.  
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Det är också möjligt att det uppstår kombinationer av alla fyra positionerna beroende på hur man 

ser på sina inköp. I verkligheten tenderar människor att blanda olika positioner och förflytta sig 

mellan dem (Uggla 2006:115-8).  

 

4.4.1 Positionering och de fyra P: na 

Positionering och marknadsmix hänger samman på så sätt att positioneringen skapar stadga åt 

marknadsmixen samtidigt som marknadsmixen befäster positioneringen.  

 

Marknadsmixen består av fyra P:n: 

• produkt 

• pris 

• plats  

• påverkan 

 

Med produkt avses både en fysisk produkt eller en ide som ska säljas in. Det traditionella 

produktbegreppet omfattar kvalitet, namn, förpackning och garantier.  

Priset säger något om den upplevda kvalitet som en vara har och det man får betala. Utöver den 

faktiska kostnaden säger priset också något om vad man kan göra istället för samma pris. Sett ur 

det perspektivet är priset ett uttryck för en kombination av upplevt värde och ekonomisk 

uppoffring. Det är alltså inte själva priset i sig som är det centrala utan också det upplevda värdet 

spelar också stor roll för konsumenterna.  

Även på vilken plats man väljer att distribuera sin produkt på spelar roll i positioneringen. Till 

plats räknas distributörer, återförsäljare, lokalisering och transport. Distribution kan ske på två 

olika sätt: intensiv eller selektiv distribution. Den intensiva distributionen går genom alla kanaler 

och gör varan tillgänglig för så många som möjligt medan den selektiva distributionen innebär att 

ett fåtal ställe får varan till försäljning. Själva distributionsformen kan vara en viktig del av 

affärsidén beroende på vad den är.  

Påverkan är de medel som används för att positionera och kommunicera olika erbjudanden. Det 

finns en mängd olika sätt att använda sig av för att påverka. De vi kommer att gå närmare in på 

här är reklam, Internet, Event marketing, Sales promotion och point-of-sales-merchandising samt 

Word-of-mouth. Genom att använda sig av reklam bygger man upp kännedom för ett varumärke 

och positionera sig genom att påverka kundernas attityder för en produkt. Den negativa aspekten 

med reklam är att den lätt kan bli påträngande och stressande och på så sätt kan många kunder bli 
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avståndstagande istället. Internet är det snabbaste mediet och den snabbaste kanalen för 

positionering och ett medium för kommunikation vid sidan av mer traditionella medier som TV, 

radio och tidningar.  Det är lätt att kundanpassa sin positionering och att sälja sina produkter 

direkt till sina kunder. Det negativa med att använda Internet är att man är distanserad från sina 

kunder och de får inte en chans att testa produkterna. Event marketing innebär att man 

positionerar sig genom att skapa upplevelser till exempel ett evenemang som kan kopplas till 

varumärket och förstärka positioneringen positivt.  

 

4.4.2 Strategier 
Det finns två olika strategier som kan användas när det gäller att påverka genom olika 

arrangemang. Det första är att ett företag kan agera som delsponsor eller äga hela företeelsen. 

Som delsponsor framstår man som partner i positioneringsprocessen och äger man evenemanget 

kan man uppnå en mer dominerande position och framstår på så sätt som värd och ledarföretag. 

Sales promotion innebär korta kampanjer för att stärka och kommunicera argument som kan leda 

till avslut, till exempel genom skyltar i butiksfönster. Point-of-sales-merchandising innebär de 

åtgärder som skapar exponering för produkten vid inköpsstället och inköpstillfället. Det kan 

handla om allt från dekaler och ballonger och flaggor med företagets logotyp. Den sista 

påverkansformen är Word-of-mouth som av många forskare och marknadsförare anses vara den 

bästa formen att positionera och sälja någonting genom. Den innebär helt enkelt att människor 

pratar med varandra om produkten som ska positioneras. Här finns det dock en stor risk genom 

att negativ ryktesspridning kan förstöra produkter och varumärken. Dessutom ligger det i 

människans natur att hellre berätta om sina negativa erfarenheter än om de positiva. Det är bara 

duktiga leverantörer som kan skapa en positiv ryktesspridning (Uggla 2006:127–137, Kotler 

1994:98). 

 

4.4.3 Positionering och produktlivscykeln 
Alla produkter har en livscykel som kan delas in i introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen 

och nedgångsfasen. För varje fas i livscykeln finns det en optimal produkt, påverkan, distribution 

och prisstrategi för att uppnå en total positionering.  

 
I den första fasen, introduktionsfasen, handlar det mesta av positioneringsarbetet att man ska 

etablera en trovärdig position på marknaden. Detta gäller såväl nyetableringar som 

varumärkesutvidgningar. Det krävs ett gediget arbete för att etablera ett varumärke och det finns 

en risk att man tar för lätt på detta. Bara för att ett varumärke är känt innebär det inte automatiskt 
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att det har hög trovärdighet. Ett övergripande mål i introduktionsfasen är alltså att etablera en 

marknadsposition. Påverkan i denna fas är att få upp kännedomen om produkten och få en 

identifikation på marknaden. Ytterligare måste man placera produkten i ett distributionsnätverk 

så att människor får tillgång till den. När det gäller prisnivån kan man antingen sätta ett högt pris 

eller en mer skälig prisnivå. 

I tillväxtfasen handlar det om att expandera produkten. Det gäller att förstärka varumärket och 

att expandera kundsegmentet. Produktens svagheter måste identifieras och man måste se över på 

vilket sätt produkten kan förbättras. När det gäller priset så måste det prispositioneras i relation 

till konkurrenterna.  

När det kommer till mognadsfasen är repositionering ett strategiskt mål och handlingsalternativ. I 

den här fasen kan man skapa energi till varumärke som kan ses som en börda eller som är på väg 

ur kundernas medvetande. För påverkan gäller det att kommunicera nya igenkänningstecken och 

bra erbjudanden. Hur lång en mognadsfas är varierar. I vissa fall kan den vara i upp till 100 år och 

ska därför inte ses som något som är produktens eller varumärkes död utan kan istället ses som 

en möjlighet att utnyttja hela marknadsföringsmixen för att lyfta och ge nytt liv till 

positioneringen. 

 

Den sista fasen i produktlivscykeln är nedgångsfasen. I den här fasen har produkten ofta blivit 

något som man betraktar passivt och som en typisk kassako produkt. Man kapitaliserar på en 

produkt som tidigare har varit föremål för stora investeringar utan att man egentligen har någon 

framtid för produkten. När en produkts positionering klingar av och dör ut beror det ofta på två 

anledningar. Antingen har produkten blivit irrelevant och omodern för konsumenten eller så har 

man valt fel varumärkesbyggande där varumärket blivit synonymt med produkten. Det senare är 

ett problem eftersom människor har en benägenhet att generalisera en produkt till hela 

varumärkeskategorin. För att få igång produktens livscykel igen kan man genomföra 

nylanseringar, förändringar och förnya produkterna (Uggla 2006:143-7).  
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4.4.4 Teoretiska positioneringsmodeller 
 

Kevin Lane Kellers balansmodell 

Kellers balansmodell är en tvåstegsmodell för positionering som lägger tonvikten på en balans 

mellan en tillhörighet till kategorin (points-of-parity) och en skillnad (points-of-difference) i hela 

positioneringsprocessen. Man måste alltså hitta en kategori som produkten tillhör och samtidigt 

skilja sig från de andra produkterna i den kategorin. Keller definierar sina tankar om positionering 

i tre olika steg:  

 

• förstå varumärkets meningsinnehåll (understand brand meaning) 

• positionera varumärket i relation till konkurrenterna (conduct competitive analysis) 

• fånga in varumärkets essens (capture brand essence) 

 

I det första steget gäller det att få förståelse för vilket meningsinnehåll ett märke har och vad 

människor förknippar varumärket med i avseende på tankar, känslor, erfarenheter och 

upplevelser. Allt detta görs för att få fram en mental karta där man kan se varumärkets positiva 

och negativa associationer. Känslor för ett varumärke är inte alltid positiva så därför är det viktigt 

att få en bild över både de positiva och negativa känslorna. Man bör lyfta fram de positiva 

kärnvärdena som hjälper till att skapa en meningsfull positionering  

 

När kärnvärdena är framtagna så är nästa steg att positionera sig gentemot konkurrenterna. Det 

gäller att skapa sig en bild och se konkurrenterna ut ett realistiskt perspektiv. När man väl har 

gjort det gäller det att hitta de gemensamma värderingarna (shared brand values) och de unika 

värderingarna i relation till sina konkurrenter. Dessa båda aspekter ska sedan framstå med största 

möjliga tydlighet i den egna positioneringen.  

 
Det sista steget i Kellers positioneringsmodell, att fånga och uttrycka varumärkets essens, innebär 

att det är dags för en utveckling av varumärkets innersta väsen och själ, det som gör att 

varumärket verkligen står ut och särskiljer sig från konkurrenterna. För att ett varumärkes själ inte 

ska bli allt för utsvävande är det viktigt att man verkligen utgår från företagets innersta kultur 

(Uggla 2006: 186-192). 
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4.5 Sampositionering 
För tjugo år sedan var det en omöjlig tanke att två varumärken skulle kunna arbeta tillsammans 

gällande positionering. Den rådande uppfattningen var att sampositionering snarare förstörde 

varumärke än stärkte dem och att det fanns en risk för att det skulle uppstå en otydlighet som 

positioneringsmässigt kunde skada företagen på lång sikt. Idag växer sampositioneringsstrategier 

på olika nivåer med 70 procent per år (Uggla 2006:63). 

 
Sampositionering är inte en helt enkel process. Det handlar inte bara om att profitera på ett annat 

varumärke utan det kan också vara ett sätt att bygga upp något gemensamt och starkt. Som det 

ser ut idag i affärsvärlden så är det nästan ett måste att samarbeta för att kunna hävda sig. Genom 

att sampositionera sig med ett annat varumärke innebär att det egna varumärket blir mer synligt 

(Uggla 2006:64, Aaker 1996:298). Hur lång tid en sampositionering varar skiljer sig från fall till 

fall. När det gäller alliansen mellan Ford och Eddie Bauer har deras sampositionering varat i 

många år medan Karl Lagerfelds och H & Ms samarbete bara gällde en kollektion (Uggla 

2006:78). 

 

Sampositionering, eller co – branding som det heter på engelska, ökar ständigt mellan olika 

företag, och de gör åtagande inom marknadsprojekt då två olika företag slår ihop deras 

varumärke för att stärka sitt eget. Några exempel på detta är till exempel när Häägen Dazs 

lanserade en glass med smak av Baileys eller när yoghurtföretaget Yoplait lanserade en Cote d´Or 

chokladkräm. Företag använder sig av sampositionering för att maximera varumärkets 

utsträckning och samarbetar oftast med ett varumärke som redan har ett gott och stabilt rykte. 

Sampositionering kan hjälpa företag att ses som en sed för konsumenterna och även brukas som 

en, på det vis att det blir till en vana. I Europa har till exempel Coca Cola och Bacardi haft ett 

samarbete och annonserat tillsammans. Denna kampanj hjälpte då Bacardi att slå sig ut på 

marknaden då det demonstrerades att man kunde dricka Bacardi på olika vis, blandat med Coca 

Cola, Fanta, Sprite och de andra produkterna Coca Cola producerar. Samtidigt är det inte bara 

Bacardi som drar fördelar med kampanjen då Bacardis status har haft en kraftfull tillägg för Coca 

Cola då det klassas som den ideala mixen. Även om sampositioneringen har gynnar Coca Cola 

vill de samtidigt förbli nummer ett på marknaden för läskproduktion (Kapferer 1997:87).  

Att stärka sin Image kan också ses som mål med sampositionering. Inom vitvaruindustrin har de 

använt sig av sampositionering, då med tvättmedel, diskmedel och andra hushållsprodukter. För 

några år sedan lanserade Whirlpool och Ariel en sampositioneringskampanj där mottot var ”The 

art of washing” eller som man säger på svenska, ”Konsten att tvätta”. Kampanjen illustrerades av 
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en känd tavla från 1914. På detta vis ville Ariel stärka sitt varumärke och åter bli i topp samtidigt 

som de ville vinna en mer effektiv Image. För Whirlpools del gav sampositioneringen dem 

snarare en mer omsorgsfull Image (Kapferer 1997:87-8).  

Sampositionering kan också signalera lite av en bytesmarknad. Då en produkt designas speciellt 

för en distributör men signeras av både tillverkare och återförsäljare, kan detta ses som 

byteshandel där båda parterna vinner på samarbetet. Ett exempel är när Danone producerade en 

yoghurt för Quick, en europeisk snabbmatskedja som konkurerar med McDonalds. Yoplait 

producerade samma sak för McDonalds, och vid båda fallen syntes varumärkena tydligt 

(Kapferer 1997:88).  

 

Det finns tre olika sätt som man kan sampositionera sig på:  

 

• Skapa eller köpa marknadspositioner 

• Konsumentdrivna erbjudanden 

• Positionering genom varumärkesallianser som en portföljstrategi 

 

Skapa eller köpa marknadspositioner är lämpligt att använda när man vill komma ut på nya 

marknader. Nackdelarna är att det tar lång tid. Annars kan man köpa in ett redan etablerat 

varumärke som har en attraktiv position och den styrka man vill uppnå. Att köpa 

marknadspositioner kan vara mer kostnadseffektivt och gör att man kan slippa undan 

tidskostnader och de inträdesbarriärer som vanligtvis präglar all positionering.    

 

Att tillämpa mer flexibla och konsumentanpassade eller konsumentdrivna marknadserbjudande 

är ett sätt att sampositionera sig med andra varumärken. Genom att man sampositionerar sig blir 

det lättare för köparen att ta beslut om vad man ska köpa. Man kommer närmare kunden genom 

att erbjuda ett djupare sortiment. Det är en snabb form av strategisk marknadsföring som innebär 

korta beslutsprocesser och ökat kundvärde.     

 

Det blir allt vanligare med varumärkesallianser. Innan ansåg man att de varumärken ett företag 

ägde tillhörde dess varumärkespostfölj. Numera ses varumärkesallianser och utomstående 

partners mer som en bestående del av varumärkesportföljen (Uggla 2006:63–8).  

 
När man har bestämt sig för att sampositionera sig med ett annat varumärke är det nödvändigt 

att ha en väl uttänkt strategi för hur man ska gå till väga för att välja ut vem man ska bli partner 
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med. För att en sampositionering ska bli framgångsrik krävs det att parterna kompletterar 

varandra, ett företag eller ett varumärke måste berika den andra parten med något som den inte 

själv har, annars kommer alliansen att falla samman ganska så snart.  

 

Komplementaritet kan förenklat delas in i fyra olika typer ur ett produkt- och 

marknadsperspektiv. Marknadsdimensionen innebär att nya marknader kompletterar befintliga 

marknader på ett strategiskt sätt. En sampositioneringsstrategi kan utgå från att man antingen gör 

något mot ett redan befintligt kundsegment eller att man försöker nå ut till helt nya attraktiva 

marknader. Detta eftersom nya marknader kompletterar befintliga marknader rent strategiskt. 

Marknadsdimensionen och produktdimensionen samvarierar i en alliansstrategi.  

Produktdimensionen: varje produkt, erbjudande eller tjänst kan delas in i centrala och utvidgade 

attribut där de centrala attributen innebär vilken funktion en produkt har och de utvidgade kan 

rör till exempel produktens design. Produktdimensionen utgörs därmed av två olika typer av 

komplementaritet, kärnkomplementaritet och utvidgad komplementaritet. Dessa kan kombineras 

på olika sätt och riktas mot olika segment i sampositioneringen. Dimensionerna marknad 

(befintlig eller ny) och typ av kännetecken hos produkten (kärn eller utvidgade) gör att man kan 

utveckla fyra olika typer av komplementstrategier: 

 

1. Nå in (reaching in) med varumärket och tränga in i redan existerande marknadssegment. Detta 

görs genom att man väljer en partner som förstärker de väsentliga kännetecknen och fördelarna 

hos produkten. Denna strategi bygger på att stärka det som är särskiljande mot den befintliga 

marknaden istället för att göra något nytt.  

2. Nå ut (reaching out) med varumärket görs bäst genom att välja en partner som kompletterar 

det egna med kritiska kärnkännetecken samtidigt som det tillför nya kunder.  

3. Sträcka upp (reaching up) partnern bidrar med en utvidgad komplementaritet. Det berör i 

första hand inte produktens väsentliga funktioner utan stärker varumärkets imageassociationer 

och används för att bättra på varumärkesimagen.  

4. Nå bakom (reaching beyond) innebär att man söker partners som kan bidra med en utvidgad 

komplementaritet på en ny målmarknad. Samarbetspartners för affärsutveckling (Uggla 2006:69–

71). 
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4.5.1 Respekt + likeability = anseende  
De viktigaste beståndsdelarna i ett företags eller organisations anseende är respekt och förmågan 

att bli omtyckt, likeability. Respekten skapas genom operativa insatser såsom administrativa 

förbättringar, leveranssäkerhet och att man får valuta för pengarna. Att man är trovärdig och 

håller sig till sanningen är inte något som ger högre respekt eftersom detta är något som kunderna 

förväntar sig. Emellertid är det så att förtroendet rasar när det visar sig att organisationen inte är 

trovärdig eller håller sig till sanningen. Likeability är ett begrepp som ligger nära respektbegreppet 

men skiljer sig på så sätt att likeability betyder sympatisk och kan förklaras som förmågan att bli 

omtyckt. För stora företag kan det vara svårt att vinna folks respekt och att bli omtyckta. Det är 

näst intill omöjligt att framställa en stor koncern som sympatisk. Vanligtvis är det de anställda 

som får personifiera organisationen på så sätt att hur man bemöter kunderna är det som 

levandegör varumärket. Om man som kund blir otrevligt bemött finns det en risk att den 

missnöjde kunden sprider detta vidare och på så sätt skadar hela varumärket. Samarbetar man 

med en ideell organisation förs deras likeability över på det egna företaget. För att företag 

ytterligare ska kunna plussa på sin likeability kan bidra med social eller kulturell sponsring till 

exempelvis handikappidrott eller till en symfoniorkester (Palm 2006:89–92).  

 

4.5.2 Lovemarksmodellen 
Lovemarksmodellen tillhör de pragmatiska positioneringsmodellerna och utvecklades av 

reklambyrån Saatchi & Saatchi. Den går ut på att positioneringen delas in två olika variabler som 

kan ges olika värden som är antingen hög eller låg kärlek samt hög eller låg respekt. Det optimala 

för varumärkena är att kunderna ska älska dem. För en maximal lovemark ska ett varumärke ha 

såväl hög kärlek och hög respekt. På så sätt är det ett varumärke som både beundras och 

respekteras.  

 

Låg kärlek och låg respekt 

I denna kategori finns ofta basvaror som bensin, salt och liknande.  Anledningen till att det ofta 

är basvaror som är i denna kategori är för att det underlättar för konsumenten då man slipper 

lovemarks i dessa köpsituationer. Eftersom det är varor som man behöver är det skönt att slippa 

överväga vilket man ska välja detta eftersom basvarornas varumärke är svårt att känna någon 

kärlek för.  
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Hög kärlek och låg respekt 

Här finns produkter som bygger upp ett rykte som sedan försvinner snabbt. Ett exempel på detta 

är Paris Hilton som har skapat sig ett rykte om att inte göra någonting, hon blir beundrad av 

många och hon har byggt upp sig själv som ett starkt varumärke.  Dock är det som så att det 

finns ingen respekt för henne eftersom många anser att hon är född med en silversked i munnen 

och att hon är född rik, hon har inte uppnått något speciellt som gör att människor respekterar 

henne. Dessa företeelser som är älskade men inte respekterade blir ofta inte särskilt långlivade.  

 

Hög respekt och låg kärlek 

Till denna kategori hör varumärke som har en kraftfull och uthållig positionering utan att 

människor älskar dessa. Det kan handla om olika bilmärken som har respekt med sig utan att de 

för den skull är älskat. I denna kategori finns de flesta av dagens varumärke. Man har respekt för 

varumärke vars produkter eller tjänster är av bra kvalitet. Det är i denna kategori de uthålliga och 

trovärdiga varumärkena finns.  

 

Hög kärlek och hög respekt 

Detta är denna kategori som alla varumärken vill hamna i. Här finns de varumärke som har stor 

relevans över en lång tid och som kännetecknas av intimitet, passion, sensualitet och förtroende. 

En person som hamnar i denna kategori är Nelson Mandela som både är respekterad och älskad 

först i fångenskap och sedan även i frihet. Dock finns det även exempel på varumärke som har 

tappat både sin kärlek och respekt. Microsoft var en gång både respekterat och älskat men har 

numera mest sin respekt kvar och har tappat sin kärlek. Det är när varumärke blir allt för stora 

och omfattande som de tappar sin kärlek eftersom det då blir svårt att känna sympati för dem 

och då även att älska dem. 
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4.5.3 Olika typer av ”spill-over”-effekter i positioneringen 
En av de saker man vill uppnå genom sampositionering är så kallade ”spill-over”-effekter mellan 

de inblandade varumärkena. Det finns en förhoppning att de positiva associationerna ska spilla 

över från det ena varumärket till de andra. Om man ser till cykelmärket Bianchis samarbete med 

Armani så hoppas man att associationen Armanis mer exklusiva design ska spilla över på Bianchi. 

Kort och gott kan sampositionering uttryckas ”Vad kan jag göra för Dig och vad kan Du göra för 

mig”. De effekter som en sampositionering kan få för ”spill-over”-effekter i en allians kan delas 

in i fyra olika perspektiv: 

 

• Varumärkena påverkar alliansens positionering 

• Alliansen påverkar varumärkenas positioner 

• Attityden till varumärkena påverkar alliansen 

• Alliansen påverkar attityden till varumärkena i framtiden 

 

Alla varumärke som går in i en allians kommer att påverka varandra. När varumärken går 

samman finns det två olika sätt som varumärkena kan komma att påverka samarbetet, 

allianseffekt och kontexteffekt. Allianseffekt uppstår när alliansen upplevs som att den står för 

något större än vad varumärkena gör för sig själva. Ett exempel på detta är alliansen mellan Sony 

och Ericsson. De bygger vidare på Sonys rykte om snygg design och Ericssons rykte som global 

telekomleverantör. Genom att samarbeta kan de erbjuda kunderna mer än vad de hade kunnat 

göra var för sig. I detta fall har det blivit en positiv allianseffekt men den kan likaväl bli negativ. 

Allt beroende på hur alliansen tas emot av konsumenterna. För att en allians ska slå väl ut krävs 

det dock att det är två varumärken som passar ihop som går samman. I Spanien har man gjort 

försök med att erbjuda den exklusiva glassen Häagen Dasz på Burger King. Detta slog inte väl ut 

eftersom Burger Kings kunder inte känner någon lojalitet med den exklusiva Häagen Dasz och 

vice versa.  

 

Genom så kallade ”spill-over”- effekter påverkar de ingående varumärkenas positionering 

alliansen. En ”spill-over”- effekt är inte liksidig utan faller olika ut beroende på vilken styrka och 

utbredning varumärkena har på marknaden. Det kan också beskrivas som ett ”free-rider”- 

fenomen där man kan åka snålskjuts på samarbetspartnerns styrka och marknadsposition. Det är 

alltså så att det svagare varumärket tjänar på att gå in i allianser med starka varumärken.  
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Vilken attityd konsumenterna har till varumärkena påverkar alliansen. Den attityd som finns till 

det enskilda varumärket tar man med sig till alliansen och detta kommer att påverka vilken attityd 

konsumenterna har till alliansen. Ett problem som sammangående varumärken kan ställas inför är 

att en konsument kan vara positiv inställd till det ena varumärket och negativt inställd till det 

andra. I en allians så smälter varumärkena samman och attityderna kan smitta av sig. En negativ 

attityd kan påverka och förstöra helheten. Därför är det lättare att sampositionera sig om det 

finns en positiv attityd till varumärkena innan samarbetet börjar.  

 

Om alliansen upplevs som positiv av konsumenterna ger detta varumärkena en möjlighet att ingå 

i fler allianser i framtiden. Detta eftersom alliansen påverkar attityden till varumärkena en lång tid 

framöver. Om alliansen upplevs som negativ kommer även det att påverka framtida möjligheter 

till sampositionering med andra varumärken. I en sampositionering kommer de båda 

varumärkena har olika roller. Det ena varumärket kommer att ha rollen av det förändrande 

varumärket och det andra kommer att bli det förändrade varumärket. Det varumärket som har 

den förändrande rollen bidrar med något nytt i en kategori som redan är etablerad och har 

möjlighet att påverka en attityd till varumärkena i framtiden. Det varumärket som blir förändrat 

kan ses som en värd för erbjudandet och definierar kategorin (Uggla 2006:79–85).  

 

4.5.4  Fördelar med sampositionering 
När varumärken väljer att sampositionera sig sker det av egen fri vilja, de är inte tvingade att 

samarbeta. Dock är det så att ett samarbete kan ha många fördelar både ur ett finansiellt och 

psykologiskt perspektiv. Finansiellt kan ett företag öka och stabilisera sin inkomst genom en 

sampositionering, Ur det psykologiska perspektivet kan en sampositionering fördjupa meningen 

hos de båda varumärkena som går samman. Allt detta kan i slutändan innebära ett ökat 

aktievärde. Fördelarna med sampositionering kan delas in i tre olika perspektiv; funktionella 

fördelar, emotionella fördelar samt symboliska fördelar.  

 

Funktionella fördelar handlar om vad de sammangående varumärkena kan tillföra varandra ur ett 

nyttoperspektiv. Kärnan av sampositioneringen är att de olika varumärkena ska kunna ta del av 

varandras kunder. Sampositionering kan även vara ett sätt att nå nya marknader och att utvidga 

sitt eget varumärke till områden man kanske inte annars hade nått ut till.  

De emotionella fördelarna bygger på känslor och har sitt ursprung i produktens kännetecken 

medan de symboliska fördelarna säger något om användaren. Genom att varumärken 

sampositionerar sig hämtar man känslor och symbolik från det andra varumärket. Det kan handla 
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om allt från värderingar som bara finns hos vissa varumärken till design som inte kan tillföras på 

egen hand. Genom att ett varumärke sampositionerar sig med ett annat kan man komplementtera 

varandra med personlighetsdrag som man inte har tillgång till själv och på så sätt attrahera olika 

konsumentgrupper (Uggla 2006:88–91).  

 

4.5.5 Risker med samarbete 
Det finns inte bara fördelar med att samarbeta utan det finns också risker för de ingående 

företagen och varumärkena. När man väljer att inleda ett samarbeta med ett annat varumärke tar 

man en risk på fem olika områden: 

 

1. Förlorad kontroll över sitt varumärke 

2. Förvillad positionering och ett minskat fokus hos målgrupperna 

3. Negativa ”spill-over”- effekter 

4. Urvattnad image till följd av överexponering 

5. Sämre möjligheter att kapitalisera på sitt varumärke i framtiden 

 

1. Förlorad kontroll över sitt varumärke är den allra största risken med att samarbeta med ett 

annat varumärke. I ett samarbete kan det vara svårt att kontrollera det egna varumärkets identitet, 

kärnvärden och mest centrala associationer. Ett varumärkes status förändras hela tiden och vissa 

varumärke är mer sårbara i en positionering än andra. Levande varumärke kan innebära ett 

påtagligt kontrollproblem i en sampositionering. Detta problem kan ofta uppstå när man 

positionerar sig tillsammans med till exempel sportstjärnor eller artister. Exempelvis Pepsis 

samarbete med Michael Jackson eller Axas relation med Ludmila Engkvist. Dessutom är det så 

att ju starkare kopplingen är mellan varumärkena desto större blir kontrollproblemet när ett av 

varumärkena avslöjar ett opportunt beteende eller hamnar i en kris. Det finns även en risk med 

sampositionering på så sätt att en del av identiteten ligger i händerna på externa aktörer vilket 

innebär att man kanske inte alltid har full kontroll över vilka beslut som tas. 

  
2. Förvillad positionering och ett minskat fokus hos målgrupperna kan leda till ett felaktigt val av 

vem man ska samarbeta med ger förluster när det gäller det egna företagets image. Om man väljer 

att sampositionera sig med ett varumärke som inte ”passar ihop” finns det en risk att båda 

varumärkena förstörs. De som ingår i en allians måste ha både likheter och skillnader för att 

alliansen ska kunna bli framgångsrik. Slarvar man med implementeringen av samarbetet kan det 

få negativa konsekvenser. För att inte positioneringen ska bli förvillad gäller det att jobba aktivt 
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med marknadsföringsmixen och se till att pris, påverkan, produkt och distribution avspeglar 

identiteten och sampositioneringen.  

 

3. Att sampositionera sig kan innebära ”spill-over”- effekter för alla de ingående varumärkena. 

Har man otur kan de handla om negativa ”spill-over”- effekter. Det innebär att det finns en risk 

att något av varumärkena förknippas med en negativ attityd eller association. Att vara i allians 

med andra varumärke kan medföra att det finns risk för osäkerhet och sårbarhet för både 

aktörerna och varumärkena.  

Det kan också bli så att båda varumärkena har en olycklig inverkan på alliansen på så sätt att man 

tillsammans står för något sämre än vad man gör var för sig.  

 
4. Urvattnad image till följd av överexponering kan leda till att varumärken kan förfalla och 

förlora sin mening hos köparna. Har ett varumärke exponerats allt för mycket i olika 

sammanhang och produktkategorier finns det en risk att kunderna tröttnar på det. Då finns det 

en risk för att särskiljningen mellan varumärkena minskar. För många och inbördes samarbeten är 

inte bra för tydligheten i positioneringen. Även om flera relationer kan göra varumärket mer känt 

så kan det även göra att man förlorar det som är unikt med sampositioneringen.     

 

5. Varje gång ett varumärke närmar sig en allians kan innebära att det finns en risk för minskad 

kapitaliseringspotential i framtiden. Anledningen till detta är att varumärkenas värde är inlånade 

istället för uppbyggda från grunden. Genom att man redan har sampositionerat sig en gång kan 

man inte räkna med att kapitalisera på varumärket ytterligare gånger i framtiden eftersom man 

inte äger kontrollen över allt som ingår i erbjudandet. På samma sätt kan man inte räkna med att 

kunna kontrollera eller utnyttja det som är inlånat. Associationer och värderingar kan flyttas 

mellan varumärke men kompetens gör det inte. Kompetensen ligger isolerad till respektive 

varumärke (Uggla 2006:93-7). 
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4.6 Sponsring 
Sponsring kan förklaras som att de organisationer eller företag som sponsrar något förväntar sig 

något i utbyte av sina satsningar. Vad man sponsrar med och vad man vill ha i utbyte varierar från 

fall till fall. Den vanligaste formen av sponsring är finansiell. Alltså att man ger bort pengar till 

någon annan. Andra former av sponsring är att man sponsrar med material, expertkunskap eller 

med andra resurser. Det som de som sponsrar får i utbyte är oftast publicitet och 

uppmärksamhet samt att man betraktas som generös av allmänheten (Hagstedt 1987:11-2).  

 

4.7 Compositioning 
Ett begrepp som sammanfattar alla former av positioneringsallianser är ”Compositioning”, som 

kan ses som en positioneringskompromiss. Konceptet ”Compositioning” skapades av författarna 

Ruttenberg, Kavzky och Oren. Detta begrepp omfattar co - branding, co – promotion, 

distribution, co – operation, join marketing, sponsring och produktallianser. Författarna anser att 

begreppet är en unik kombination av en eller flera produkter och tjänster från ett eller flera 

varumärken för att producera ett erbjudande som ger konsumenten ett mervärde då 

konsumenten inte behöver köpa produkterna eller tjänsterna separat (Apéria och Back 2004, 

118).  
 

”In the old paradigm of positioning, markets were warriors who fought against enemy brands in the most narrowly 

defined marketing ‘battlefield’. In the emerging marketplace of the next millennium, marketers will think and act 

like compositioners; they will view the marketers will place from a wide perspective, looking to partner with brands 

from different and unexpected product categories.” 

 (Ruttenberg, Kavizky och Oren 1996 i Apéria och Back, 2004:118-9). 

 

Enligt Ruttenberg, Kavinzky och Oren finns det både fördelar och nackdelar med 

compositioning.  

 

Fördelarna är: 

• Att sannolikheten för framgång är stor, då parterna redan har etablerat varumärkes krav.  

• Det gör det möjligt för de inblandade parterna att skapa en ny och förändrad position hos 

konsumenterna.  

• Potentialen för den nya produkten eller tjänsten kan öka, då den kan locka till sig 

användare från båda varumärkena.  
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• Företagen kan genom samarbetet vinna ekonomiskt genom att exploatera varandras 

kärnpunktskompetens.  

 

Nackdelarna är:  

• Om produkten eller tjänster inte slår igenom på marknaden kan båda varumärkena 

påverkas negativt.  

• Strategin fungerar oftast bara om både har ett väldigt starkt varumärke.  

• Strategin kan misslyckas om det bara är en av parterna som går in helhjärtat i samarbetet 

(Ruttenberg, Kavizky och Oren 1996 i Apéria och Back, 2004:119).  

 

5. Semiotik, Retorik och Reklam  
I detta avsnitt presenteras det mer djupgående om begreppen semiotik och retorik samt en 

redogörelse om reklam. 

 

5.1 Semiotik och annonser 
Som tidigare konstaterat i metodavsnittet är semiotik läran om tecken. När det gäller att analysera 

annonser semiotiskt utforskar man kombinationen mellan de språkliga och visuella tecknen i en 

annons (Bignell 1997:30).  

 

Inom semiotiken studeras hur tecken (enskilda enheter i ett system) bildar större koder som kan 

betraktas som ett minispråk. När det gäller till exempel heminredning eller mode är det något 

som finns runt om oss hela tiden i vår vardag och som framställs i olika mediala sammanhang 

och dessa är bara två olika exempel på koder. Vi kan på ett relativt lätt och ytligt sätt avkoda, 

tolka, dessa miljöer som till exempel överklass, orientalisk eller historisk. Även olika klädslar 

tolkas på olika sätt, hur man klär sig i olika sammanhang (smoking), grupptillhörigheter 

(affärsman eller punkare) och om stil (snobbig eller trendig) (Dahlgren i Jarlbro 2000:77). 

 

Enligt Pierce finns det inga kunskaper som är givna på förhand utan all kunskap bygger på 

tolkning och slutledning av tecken. Tecken står för något som finns i verkligheten och 

uppfattningen av tecknen bygger på överenskommelser och konventioner samt att tecken ingår i 

grupper och större system. Symboler är fastställda betydelser som har bestämts i samhället. Det 
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krävs en kunskap, som är kulturell tillskriven, för att tolka en symbol eftersom dessa bygger på 

överenskommelser som måste läras in (Thelander i Jarlbro 2000:148, Nöth1995:43, Hansson et 

al. 2006:22–23). 

 

Judith Williamson anser att en annons funktion är att sälja oss någonting men även att annonser 

har en funktion som har ersatt vad som tidigare tillfredsställdes genom konst och religion. 

Annonser är enligt Williamson något som skapar meningsfyllda strukturer (Williamson i Bignell 

1997:33).   

 

Numera är annonser inte bara till för att vi ska köpa olika produkter utan de har även andra 

syften som att roa oss, komma med gåtor som vi ska lösa och även visa på annonsörens egen 

förträfflighet. Annonser använder sig av tecken, koder och sociala myter som redan är kända och 

finns i rörelse. När vi läser och avkodar annonserna deltar vi på samma gång i det som 

Williamson kallar meningsfyllda strukturer som annonserna vill framställa för oss. För att kunna 

analysera annonser semiotiskt måste de skiljas från den miljön som de finns i. Man måste också 

identifiera de visuella och språkliga tecknen som finns i annonsen och se hur tecknen relaterar till 

varandra genom olika kodsystem. Dessutom måste man fastställa vilka sociala myter annonsen 

bygger på och om dessa myter förstärks eller ifrågasätts i annonsen. Något som man också måste 

tänka på när man analyserar annonser är att man inte kan vara säker på att alla människor ser 

samma annons på samma sätt beroende på att man avkodar och tolkar tecken på olika sätt och 

kan på så sätt komma fram till olika resultat.  

 

Första steget i att göra en semiotisk analys är att identifiera vilka tecken som finns i annonsen. I 

en annons kan det finnas språkliga tecken såväl som ikoniska tecken (visuella symboler) och det 

kan även finnas olika former av grafik i annonser. Vid en första blick på en annons kan det verka 

som att de flesta tecken helt enkelt betyder det man ser eller den personen som är på annonsen. 

Men det är sällan så enkelt att tecken i en annons bara betyder en sak. Detta eftersom tecknen 

också har en konnotation, en bibetydelse. Det vill säga innebörder som härstammar från den 

egna kulturen, som vi lätt känner och andra innebörder som är omedvetna och bara blir tydliga 

om vi letar efter dem. Om man till exempel studerar en annons på en vacker kvinnlig modell som 

gör reklam för en parfym så kan man inte bara tyda den som en speciell person som har blivit 

fotograferad utan det ligger mer bakom. Bilden har även konnotationer till saker som ungdom, 

hälsa etc. Eftersom tecknet har dessa positiva konnotationer kan det ses som betecknande för 

den mytiska feminin skönhet. Hela detta koncept hör samman med vårt samhälles myter som rör 
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vad som kännetecknar en person som är sexuellt åtråvärd. Annonsen har försett oss med ett 

tecken (den fotograferade modellen) som betecknar ett koncept (feminin skönhet). Den mytiska 

meningen feminin skönhet som kommer från det fotograferade tecknet (modellen) leder sedan 

över till parfymens namn, som är det språkliga tecknen i annonsen. Genom att parfymens namn 

är det språkliga tecknet i annonsen konnoterar man även det med feminin skönhet.  

 

Efter att man har identifierar de olika tecknen i en annons och bestämt vilka sociala myter man 

kan konnotera dem med, är nästa steg att begrunda hur den mytiska meningen i annonser är 

skapas genom vår förståelse av världen utanför annonsen. Man måste fråga sig viken den 

ideologiska funktionen är för annonsen. Om vi återigen tar ovanstående exempel med 

parfymannonsen som kan ses som ett tecken för feminin skönhet, kan vi anta att om vi köper 

den produkten ser vi oss själva som en del av myten, att vi är feminina skönheter om vi använder 

parfymen. 

 

Genom att man placerar en produkt bredvid en fotograferad person gör man automatiskt en 

koppling mellan produkten och personen. Något man bör tänka på när man analyserar annonser 

är vad som hade hänt med annonsens mening om man hade använt sig av en annan modell i 

annonsen om parfymen. Vad hade hänt om man till exempel hade använt en modell som var 

äldre, underviktig, överviktig eller kortare än genomsnittet? (Bignell 1997:34-7). 

 

5.2 Annonsers ideologi 
De mytiska meningar som annonser skapar, fokuserar ofta på produkten i sig. Annonser ger 

produkter en viss social signifikans så att de kan fungera i vår sociala värld som tecken på 

köparnas goda smak, trendighet eller någon kvalitet som är socialt acceptabel. Så annonser ger 

mening till produkter, till de som köper produkten och till de som läser annonserna. I annonser 

och ideologier skiljs vi från ”de andra” genom vilka produkter vi köper. Social status, 

medlemskap och speciella sociala grupper betecknas av vilka produkter vi köper. Viken öl man 

dricker eller vilket märke man har på sina kläder blir indexiala tecken på vår sociala identitet 

(Bignell 1997:38). 

 

Konstprofessorn Gert Z Nordström skiljer på fem olika kontexter som är betydelsefulla för 

bildernas tolkning.  
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Den första är bildens inre kontext. Den inre kontexten är kärnan av det som har valts ut att 

undersöka. Det kan handla om bilder, texter eller en filmsekvens. Den inre kontexten består av 

tecken och teckenkedjor. Det handlar om bildens beståndsdelar och dess betydelse.  

Den andra kontexten är den yttre kontexten som är bildens omgivning. Hit räknas alla tecken 

som är utanför den inre kontexten. I en annons är det till exempel rubriken och texten som finns 

runt om. Till exempel kan det vara en text som påverkar bilden eller en nyhetssida som knyter an 

till en förstasida eller löpsedel. 

Den tredje kontexten är sändarkontexten som är de faktorer som påverkar meddelandets 

framställning. Med detta menas bland annat att annonsen finns i en viss tidning vid en viss 

tidpunkt. Även journalister och fotografer tillhör sändarkategorin. Hit räknas även ansvariga 

utgivare och de som äger medierna. 

Mottagarkontexten är den fjärde kontexten och är den bilden som mottagaren har för bilden 

och i vilken situation som man ser bilden. Hur mottagarna tar emot och tolkar tecken och 

kombinationer av tecken beror helt på de individuella bakgrundsfaktorerna, kunskaper, tidigare 

erfarenheter etc. I vilken situation man är i när man tolkar olika tecken ha också en viss inverkan 

på den tolkning man gör. Sitter man och läser i en bok är man i regel ensam medan om man ser 

på ett nyhetsinslag eller en film är det större sannolikhet att man diskuterar sina tolkningar med 

andra. 

Den femte och sista kontexten är en multikontext som innebär att ett meddelande kan 

formuleras olika beroende på vilket medium de framställs i. Alla dessa kontexter påverkar hur vi 

ser på och tolkar olika bilder (Thelander i Jarlbro 2000:144, Hansson et al. 2006:38–9). 

Just den fjärde kontexten, mottagarkontexten, kommer vi inte att ta upp i vår analys eftersom vi 

inte har varit ute och pratat med folk om hur de uppfattar annonserna.  
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5.3 Retorik 
Retoriken skapades av grekerna och romarna under antiken och är således en mycket gammal 

konst. Numera lever vi i ett informationssamhälle med ett många olika möjligheter att samla och 

lagra information genom datorer och moderna massmedier. Mitt i detta massmedierade samhälle 

är det oftast så att det talade ordet är det mest effektiva sättet att kommunicera på (Johannesson 

1998:7).  

 

Den grekiska termen för argumentation är logos. Utan argument kan man inte övertyga någon 

vilket är grundprincipen i den klassiska retoriken. För att kunna övertyga måste man som talare 

vinna åhörarnas förtroende och välvilja genom sin karaktär och personlighet, ethos. Talaren bör 

också för att främja det han argumenterar för, väcka känslor eller affekter hos åhörarna, pathos.  

(Johannesson 1998:14). 

 

Om man utgår från den klassiska retoriken så inleds övertalningen med ett exordium. Det är 

själva inledningen som bör vara intresseväckande samtidigt som man antyder vad ämnet handlar 

om. Därefter kommer ett narratio som ger bakgrunden till vad man vill ha sagt.  Narratiot måste 

vara klart och tydligt, dock är det inte nödvändigt att det som sägs här är helt sant, det räcker att 

det är sannolikt. För att man inte ska tappa sina lyssnare gäller det att man håller narratiot kort 

och koncist. Argumentationen, argumentatio, kan bekräfta eller dementera den tes man har. I 

slutet kommer det en avslutning av hela övertalningen, ett conclusio (Johannesson 1998:65–8).  

 

Reklam kan ses som en form av retorik eftersom reklamens mål är att övertala oss. Ordet reklam 

kommer från det franska ordet réclame som i sin tur kommer från latinets reclamare vilket betyder 

ropa eller skrika högt. Förr i tiden stod försäljare på gator och torg och ropade ut sina 

erbjudanden. Anledningen till att de ropade var för att få människors uppmärksamhet eftersom 

de ständigt var på väg till olika ställen.  Det problem som den moderna reklamen står inför idag 

är ungefär samma som det var innan, hur man ska kunna få stressade och målmedvetna 

människors uppmärksamhet. För att lyckas med detta försöker reklamen fånga vår 

uppmärksamhet i olika situationer, till exempel på stora utomhusbildtavlor, annonser i 

tunnelbanan eller bläddrar igenom en tidning. Det gäller att man fångar människors 

uppmärksamhet snabbt annars misslyckas man. Därför är ropet så viktigt när det gäller reklam. 

Men det krävs även att det finns en rad andra olika beståndsdelar i reklamens språk, exempelvis 

namnet, bilden och argumentationen. Att ha olika namn på samma saker, till exempel öl eller 

skor, är av yttersta vikt. Först och främst eftersom det finns skillnader mellan olika sorters öl och 
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skor och även för att det ger kunden en möjlighet att välja. Det är där reklamen kommer in i 

bilden, den försöker ställa människor i en sådan valsituation. 

 

 När det gäller att välja namn spelar stor roll för hur man sedan kommer att uppfattas. Namn 

som klingar grekiskt eller latinskt indikerar i vissa branscher hög status. USA förknippas med 

politisk och ekonomisk stormakt. Detta har gjort att många företag väljer att ha amerikanskt 

klingande namn eftersom detta antyder att man befinner sig i frontlinjen för utvecklingen. 

Namnet spelar alltså stor betydelse i marknadsretorik. Efter namnet så spelar även bilderna en 

stor roll. Oftast är det varan som ska säljas som är i fokus. Därför har man i alla tider ordnat sina 

varor så att de mest attraktiva varorna hamnar längst fram. Under 1800-talet började man även att 

tillverka olika skyltar med sina varor på för att få ännu större fokus på dem. Visserligen så kan 

både ett namn eller bilder väcka människors uppmärksamhet men ofta är det så att de fortfarande 

är skeptiska. Då gäller det att övertyga de tveksamma med argument om varför de ska välja just 

deras vara.  

 

Reklam förekommer i en mängd olika former där den vanligaste är tidnings- eller tidskriftsreklam. 

Dessa annonser består oftast av en bild och en rubrik eller några korta ord vars funktion är att 

vara ”ropet” som fångar människornas uppmärksamhet. Efter rubriken kommer det en 

argumenterande text och det hela avslutas med en sammanfattning, ofta en slogan, samt namnet 

på varan samt företagets logotyp. Bilden har en väsentlig betydelse på så sätt att dess syfte är att 

våra sinnen ska aktiveras. När fotografer, tecknare och layoutare skapar bilder gäller det att de gör 

de på ett sådant sätt att alla våra sinnen aktiveras. Är det en reklam för en badsemester har man 

ofta bilder som är gjorda så att man ska höra vattnet skvalpa, känna solens strålar och känna kalla 

drinkglaset i handen.  

 

Retoriken delar in de språkliga handlingarna i tre olika grupper. I den första anklagar och 

försvarar man. I den andra tillråder eller avråder man och i den tredje antingen prisar man eller 

fördömer. Till den tredje gruppen, som heter genus demonstrativum på latin, räknas den mesta 

av reklamen. I denna grupp lyfter man fram det som är positivt och utelämnar det negativa 

eftersom detta hade gjort att övertalningen hade gått förlorad. Reklamen har också som syfte att 

ställa oss inför olika val. Det kan handla om allt från att vill du vara en bra eller dålig mamma, 

njuta av livet eller ha det trist, vara beundrad eller grå och osynlig. I så fall måste du välja… Detta 

gör att reklamen kombinerar lovtalet med den retoriska genren genus deliberativum som innebär 
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att man råder människor att väga olika alternativ mot varandra och välja det bästa (Johannesson 

1998:256–263). 

 

 Förr var det så att man byggde upp system av exemplar som fanns till för att fostra människor. 

Dessa bilder möttes man av i både kyrkor, på torg och andra offentliga platser. Man skulle ha 

dessa dygder framför ögonen och sträva efter att likna dem. Likadant kan man säga att reklamen 

fungerar i dagens samhälle. Reklamen visar visserligen mest varor som finns att köpa men visar 

även på dygder som vi bör eftersträva. I en tvättmedelsreklam är det inte bara själva tvättmedlet 

som visas upp, utan man förmedlar också bilden av den goda husmodern som hänger upp sin 

tvätt. Vi mäter våra liv efter de exempel som finns i reklam och talar inte längre bara om reklam 

för varor utan även om livsstilsreklam.  Reklamen säljer inte bara produkter utan även identiteter, 

drömmar, längtan och förhoppningar. För de som gör reklamen är det viktigt att sätta sig in i hur 

människor konsumerar, inställning till mat, kläder, mode, idrott med mera. Utan denna kunskap 

kan man omöjligen inte övertala människor och tilltala dem på ett förtroligt sätt. Man måste hitta 

nya vägar för att ge ett trovärdigt intryck och visa att man har förstått att hur konsumenterna vill 

ha det (Johannesson 1998:275, Hansson et al. 2006:95). 

 

5.3.1  Att väcka uppmärksamhet 
Det finns en massa information i media som gör att det vi inte tycker är viktigt, lägger vi inte 

heller ner någon tid på. Därför är det viktigt för sändaren att driva sitt budskap så pass långt att 

människor märker och tar till sig det. Det kan man göra genom till exempel ord och bild. Alla 

reagerar på laddade ord, ord som berör oss genom våra känslo- och intresseområden. Människor 

som har cancersjuka i sin närhet stannar förmodligen upp när de ser en kampanj i förmån för till 

exempel bröstcancer. I de flesta fall, blir ord som oroar eller ger lustkänslor, signaler som får folk 

att stanna och undersöka annonsen vidare. Särskilt viktig är rubriken, men om innehållet inte 

stämmer överens med texten kan responsen blev negativ.  

Bilder är överlägsna när det gäller att fånga människors uppmärksamhet. Bilden kan uppfattas på 

olika sätt. Den kan vara vacker, skrämmande, rörande, allvarlig eller allmänt intressanta. Kända, 

vackra kvinnor och män, har fått väldigt höga obsvärden i de flesta mätningar. Obsvärde innebär 

om man har observerat en annons eller affisch, om man har läst texten, rubriken och om man 

minns annonsobjektet (Knutsson & Söderlund 1994:200).  
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5.3.2  Att övertyga 
Med språkets hjälp vädjar man till mottagarna att använda sitt förnuft och goda omdöme. Man 

informerar då om fakta och upplysningar, argumenterar och lägger fram logiska bevis för att 

övertyga att det aktuella ämnet är bra och relevant. Att lägga fram exempel som mottagaren kan 

känna igen eller saker som de kan relatera till genom egna erfarenheter är också ett sätt att 

övertyga. Oftast brukar det räcka med att informera och upplysa, men det är viktigt att beröra 

människor genom deras känslor, passioner och affekter för ett lyckat resultat. Johannesson 

skriver i sin bok ”Marknadsretorik”, att känslorna är en del av människors psyke och likaså 

förnuftet. Människors förnuft blir således påverkat av våra känslor och därför måste man vädja 

genom både känslor och förnuft för att övertyga. Johannesson menar att beroende på vilket 

ämne det är man vill belysa måste man också gå tillväga på olika vis. Man måste också 

tillfredställa sina mottagare för att vinna deras sympati och samtidigt vinna deras förtroende. När 

man vill övertala inom politiken ska man först väcka fruktan genom att prata om olika faror som 

hotar dem och samhället, och sedan ge hopp om en bättre framtid medan när man vill övertyga i 

andra fall såsom välgörenhetsinsamlingar, måste man väcka till exempel beundran, att någon 

annan har visat stöd och därmed visar man sin beundran för den människan (Johannesson, 

2001:144-5).  

 

Detta får extra stor effekt när man använder kändisar som ett övertygningsmedel men det krävs 

att rollen kändisen spelar känns äkta. Budskapet som sänds måste passa samman med 

kändisprofilen och beröra ett område han/hon är kompetent inom för att kännas trovärdig. Just 

när det handlar om insamlingsgalor kanske detta inte har lika stor betydelse men kändisen måste 

ändå ha skapat sig förtroende så denna kan påverka mottagarna (Knutsson och Söderlund 

1994:202).  
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5.4 Reklam 
Reklam är annonsering, i bland annat dagspress eller på TV, som företaget som annonserar får 

betala för. Vilken plats som lämpar sig bäst för annonseringen beror på vilket budskap man vill 

nå ut med. Väljer man att annonsera i veckopress når man vissa bestämda målgrupper och det är 

lättare att göra dessa annonser attraktiva med tjusiga bilder. Annonserar man däremot i 

dagspressen når man de flesta inom ett visst geografiskt område. Fördelen med att annonsera i 

dagspressen är att nästan alla läser tidningen och att man når snabbt ut med sitt budskap (Säll och 

Thorsson 1997:60–1).  

 

Reklam är det som gör människor medvetna om olika produkter och som samtidigt ger 

produkter och tjänster en symbolisk innebörd. Reklam skapar moden och ger människan 

information om vilka varor som man bör köpa för att skapa en särskild image. Kulturteoretikern 

Henri Lefevre menar att reklam är en maktfaktor som bedriver terror mot människor och mer 

eller mindre tvingar dem att uppträda på ett visst sätt. Enligt Lefevre är reklamen är inte bara för 

att marknadsföra produkter utan ett instrument för social kontroll. René Girards teori om 

mimetiskt begär är en synvinkel på annonser. Han menar att eftersom vi begär det som andra 

begär, visar annonserna människor som vi beundrar, till exempel kändisar och hjältar. Vi vill ta 

efter deras ägande av produkter och tjänster (Asa Berger 1999:56,58). 

Förebilder fungerar som goda exempel på så sätt att de är först med att acceptera och vara 

banbrytare när det gäller nya vanor. Dessa förebilder är viktiga i alla kommunikationsprojekt, 

speciellt de projekt som bygger på informationsspridning (Palm 2006:31). För att användandet av 

förebilder ska fungera optimalt är det bäst att använda sig av personer som finns i mottagarens 

närhet, som anhöriga eller vänner, istället för att använda sig av kända personer. Men finns det 

inga närstående personer får man använda sig av de kända personer som förekommer i medierna 

(Palm 2006:67–8).  

 

5.4.1 Reklam som förmedlare av föreställningar och värden 
Bilder har i alla tider använts för att uttrycka vad som är vackert och eftersträvansvärt. De senaste 

åren har det tillkommit en rad olika nya medier och vi utsätts dagligen för hundratals bilder i olika 

former i olika sammanhang. Bilder är bra att använda när det handlar om att övertala människor 

och det är därför det ofta förekommer i reklamen. I dagens mediesamhälle är en stor del av 

bilderna reklambilder, det är också den typ av bilder som växer mest och som ger uttryck för 

idealföreställningar (Thelander 2002:41, Hansson et al. 2006:95).  
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5.4.2 Reklamens innehåll 
Det som kännetecknar en genre är gemensamma stildrag, innehållsliga faktorer och institutionella 

villkor. En genre består av tre nivåer, den generiska nivån som handlar om reklamens 

innehållsmässiga likheter. Den sociala och kulturella nivån rör hur mottagarna uppfattar och 

förstår de innehållsmässiga likheterna. Det som är gemensamt för all sorts reklam är att de allt 

som oftast består av både bild och text. Detta eftersom bild och text har olika egenskaper som 

lämpar sig olika bra för att uttrycka saker. För att bilden och texten ska bli begriplig krävs det att 

de har en redundant relation till varandra. När reklamen formges gäller det att man noga 

överväger ordval, meningsformuleringar och vad de bilder man använder faktiskt föreställer. För 

att helhetsintrycket ska bli lyckat krävs det även den grafiska formen, typografin och layouten är 

väl genomarbetad.  

 

Bilderna i reklamen kan ha olika funktioner. Vad bilden uttrycker beror på sändaren. En bild kan 

förmedla kunskap, underhålla, dokumentera, övertala eller leda till känsloupplevelser. Nordström 

skiljer på fyra olika funktioner som bilder kan ha där tonvikten ligger på sändaren, mottagaren, 

ämnet och meddelandet. När tonvikten är på sändaren innebär det att sändaren vill säga något 

med bilden, antingen en känsla eller en upplevelse. Det är sändarens egna själsliga tillstånd som 

uttrycks i bilden. Är det istället meddelandet i bilden som är det väsentliga är det det estetiska och 

bilduttrycket det som är centralt. Då är det viktigare med skapandet av reklamen än hur 

mottagaren tar emot och tolkar bilden. Är det ämnet som är det viktiga har bilden till uppgift att 

klarlägga olika sakförhållande, att bilden är ett bevis för hur verkligheten är konstruerad. Ligger 

tonvikten på mottagaren vill sändaren framkalla en reaktion hos mottagarna.  

 

Utvecklingen av reklamen har gått mot att bilderna får ett allt större utrymme. Därför byggs de 

känslomässiga strategierna i reklam alltmer på bilder. Detta eftersom bilder är mångtydiga och ger 

möjligheter till olika tolkningar. Men eftersom det inte är meningen att reklambilder ska kunna 

tolkas hur som helst försöker reklammakarna att leda in mottagarna i associationer och tolkningar 

som överensstämmer med de egna avsikterna. För att göra detta så sammanfaller bilderna med 

ord i rubrikerna, en text eller ett varumärke. Det faktum att bilder är mångtydiga utnyttjas i 

reklamsammanhang. Kopplingar kan göras mellan produkten som det görs reklam för och livsstil, 

kända personer, modeller och vanliga människor. En sådan koppling kan också göras med 

personer som har använt produkten med framgång. Bilderna vill förmedla sambandet att om du 

köper produkten blir du på ett visst sätt, exempelvis som personen som är med i reklamen. Med 

flera bilder kan man skapa kopplingar mellan produkten och upplevda egenskaper. Till exempel 
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kan inte en reklam för en handkräm lova att du kommer att bli glad och lycklig i text men i bild 

kan det uttryckas. Att ha flera bilder för att visa på generaliseringar visar man på att ”alla gör 

detta”. 

 

När det gäller att vädja till människors känslor är bilder överlägsna texter. Postman ser en fara 

med detta eftersom bilder inte kräver någon eftertanke eller logik och detta gör att människor blir 

lättpåverkade (Postman i Thelander 2002:44). Annat som påverkar hur vi uppfattar bilder är hur 

de är komponerade. Vad som är i fokus i bilden, hur den är beskuren, ljus och färger i bilden. 

Bilder i annonser vill visualisera vilken tillfredsställelse produkten i annonsen kommer att ge. För 

att kunna göra detta använder man sig oftast av mjuka färger i själva annonsen men där 

produkten som är i fokus sticker ut och i andra färger än bakgrunden. På så sätt ges produkten en 

större rimlighet och ett större faktiskt värde (Kress och van Leeuwen 2000:164, Thelander 

2002:44). 

 

I reklamtexter skiljer man på utformning av det totala budskapet, språk och typografi. Det totala 

budskapet innefattar utformningen och betydelsen av texten som utformas från retoriska knep. 

Med språket avses ordval, meningsbyggnad och tilltalssätt. Språket kan användas på många olika 

sätt i reklam. Ofta är det korta meningar som är enkelt uppbyggda och informella. Detta gör att 

reklamen för det mesta är lättbegripliga. För att involvera mottagaren i budskapet använder man 

sig av direkta tilltal. De språkliga formerna som används är slogans, alliterationer (ord som börjar 

på samma konsonant), assonanser (ord som börjar på samma vokal), rytm och homofoner (ord 

som låter likadant). Även inom reklamspråket använder man sig av associationer. Genom 

liknelser kan man skapa associationer mellan den egna produkten och positiva egenskaper. Men 

för att detta ska kunna göras är det ett måste att mottagaren känner till dessa liknelser. Typografi, 

teckensnitt, avstånd och närhet, samt layout är andra sätt som används för att väcka mottagarnas 

intresse. Idag finns det massvis av teckensnitt och nya tillkommer hela tiden. Detta gör att det 

finns ypperliga möjligheter till att väcka uppmärksamhet och skapa kontraster. Andra sätt man 

kan skapa uppmärksamhet på med layout och teckensnitt är till exempel om man gör reklam för 

en dryck så använder man orden till att forma en flaska (Thelander 2002: 45-6).  

 

När man skapar reklam försöker man hitta unika försäljningsargument så kallade Unique Selling 

Point, USP.  Det kan ses som kärnan i alla kampanjer. Reklamprofeten Rosser Reeves menar att 

konsumenterna har en tendens att komma ihåg en sak från alla kampanjer till exempel en begäran 

eller ett starkt koncept. Detta skapar ett skarpare fokus på hur produkten figurerar i annonser och 
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görs för att framhålla fördelarna med den egna produkten. Genom att det unika och speciella 

med den egna produkten lyfts fram visar man på att användningen av produkten skiljer sig från 

alla andra. Den produkt som man annonserar om erbjuder något som är bättre än vad som redan 

finns eller en förändring (Arvidsson 2006:53, Thelander 2002:47). Man kopplar även en rad olika 

mervärden till en produkt inom reklamen. Det kan handla om en eftersträvansvärd känsla, en 

social roll eller kunskap. För att detta ska kunna genomföras krävs att mottagaren känner igen sig 

i beskrivningen av produkten. 

 

Majoriteten av alla reklambilder innehåller människor. Dock är det inte vilka människor som helst 

utan det är oftast vackra och smala människor. Beroende på hur personen på reklambilden tittar, 

kan skapa antingen närhet eller distans. Tittar personen bort från kameran, verkar omedveten om 

kameran skapar det en distans till mottagaren. Det är snarare så att personen på bilden ska 

granskas eller studeras. Är det istället så att personen tittar in i kameran skapar det en närhet när 

mottagarens blick möts (Thelander 2002:48).  

 

5.4.3 Reklam som myt 
Reklamen har inte som mening att beskriva en objektiv verklighet utan att visa på vad man kan 

sträva efter och vad som är det optimala. Därför har reklamen stora likheter med myter eftersom 

myter är berättelser som ger förklaringar till hur människor bör handla eller tänka i det samhälle 

de lever i. Reklam såväl som myter bevarar och upprätthåller en viss verklighetsuppfattning och 

etablerade synsätt (Thelander 2002:49). Reklam har först och främst som funktion att skapa 

skillnader mellan en produkt mot andra produkter som faller inom samma kategorier. Men 

annonser ger även produkter olika sociala meningar. När produkter har tilldelats olika sociala 

meningar med mytiska begrepp har dessa produkter blivit tecken med ett socialt värde (Bignell 

1997:38).  
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6. Analys 
Då vi har använt hermeneutik som metod kommer hela analysen att präglas av tolkning och 

reflektion. Vår text- och bildanalyser kommer att utgå ifrån ett semiotiskt och retoriskt 

perspektiv.  

 

6.1 Cancerfonden – Lars Wallin annons 
Den första veckan hade Cancerfonden en startannons för hela Rosa bandet kampanjen. I bildens 

centrum finns en kvinna iklädd en rosa klänning. Längst uppe på kvinnans klänning finns det en 

mängd rosa band. Kvinnan är ung och har långt blont hår. Vid hennes ben står rubriken 

”Fashion Statement” och underrubriken ”ROSA BANDET 2007 DESIGN LARS WALLIN”. 

Under kvinnan kommer brödtexten som lyder: 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Och trots alla framsteg inom 

forskningen blir inte alla som drabbas friska. Men ett litet band kan göra stor skillnad. Årets rosa 

band är designat av Lars Wallin. Bär det och känn dig lite extra vacker, både utanpå och inuti. 

Rosa bandet2007 finns att köpa hos SCANDIC, APOTEKET, ICA OCH LINDEX. Vi tänker 

besegra cancer. Vill du vara med? 

 

Nere i högra hörnet finns Rosa bandets logotyp och även Cancerfondens logotyp med två blåa 

cirklar som går in i varandra. Under brödtexten finns även huvudsponsorerna Apoteket, Lindex, 

Scandic, Chevrolet och ICA:s logotyper.   

 

Bilden:  
Inre kontext: Bildens inre kontext och det som står i centrum är kvinnan som är fotograferad.  

Yttre kontext: Den yttre kontexten i annonsen är texten bredvid och under kvinnan.  

Sändarkontexten: Detta är den annons som har tydligast koppling till rosa bandet kampanjen. Det 

är fullt av rosa band på klänningen och hela annonsen går i rosa. Kopplingen mellan kvinnan och 

Rosa bandet blir ännu tydligare när man läser brödtexten i annonsen. Eftersom kampanjen har 

varit igång några år nu finns det i de flestas medvetande och när det kommer en kampanj i rosa 

kopplar man samman den med Rosa Bandet.  

Kvinnan på bilden står som en ängel där tyllet på klänningen kan ses som vingar. Hon kan även 

ses som den goda fen som hjälper andra. Det ser ut som att hon svävar. Hon tittar även rakt in i 

kameran vilket gör att det skapar en närhet till de som ser annonsen, att hon riktar sig personligen 

till var och en. Detta kopplas samman i texten med meningen i brödtexten ”Men ett litet band 
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kan göra stor skillnad” som anspelar på att om man köper ett band bidrar man till 

cancerforskningen och om de får in mycket pengar till forskningen kommer de att kunna hjälpa 

fler kvinnor som drabbas av bröstcancer.  

 

Symbol:  
Rosa bandet och Cancerfondens logotyper är två tydliga symboler i denna annons. Vi har med 

tiden lärt oss vad Rosa Bandet står för och vad de gör. Att hon står som en ängel eller en god fe 

har vi också lärt oss att tolka som att hon står för något gott.  

 

Bilden är tydlig på så sätt att man kan koppla samman den med Rosa Bandet kampanjen eftersom 

det är rosa band på klänningen. Dessa tar det dock ett tag innan man upptäcker banden på 

klänningen. Det är ljusa färger på annonsen och den är gjord i färg. Det är en ljus bakgrundsfärg i 

annonsen och detta gör att kvinnan på bilden framträder tydligt och hamnar i fokus av annonsen.  

Syftet med annonsen är att övertala oss till att köpa band för att bidra till forskningen kring 

bröstcancer. Man kopplar samman kvinnan på bilden med varumärket Rosa bandet och eftersom 

det är en vacker kvinna på bilden blir det så att Rosa bandet också står för något vackert. 

Kvinnan på bilden representerar också den mytiska kvinnliga skönheten; om man köper 

produkten så kommer man att bli som henne.  

 

Sampositioneringen med de fem huvudsponsorerna framkommer på så sätt att deras logotyper 

ligger längst ner i annonsen och att man i annonsen talar om att man kan köpa det rosa bandet 

2007 hos Scandic, Apoteket, ICA och Lindex.  

Att man berättar att det är Lars Wallin som har designat årets band lockar man konsumenterna 

att köpa något till ett ”billigt” pris av en designer som annars bara designar väldigt dyra saker. Det 

framkommer i annonsen att bandet kostar 20 kronor och för dessa 20 kronor gör man ett 

”Fashion Statement” och visar på att det är trendigt att stödja rosa bandet och bidra med pengar 

till bröstcancerforskningen. Om man köper ett rosa band visar det att man bryr sig och att man 

skänker pengar till välgörande ändamål.   

 

Texten: 
Texten i annonsen är enkel och lättförståelig utan en massa svåra ord. Personifieringen sker 

genom att man riktar sig till kvinnorna direkt genom att man talar om att alla som drabbas inte 

blir friska. Detta skapar även en igenkänning eftersom man även påpekar att det är den vanligaste 
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cancerformen hos kvinnor och att de flesta känner eller vet någon som har drabbats av 

bröstcancer.  

Logos: hela annonsen är fylld med argument för att man ska stödja rosa bandet.  

Ethos: personlighet och karaktär Det är en vacker kvinna som talar i annonsen vilket gör att vi är 

villiga att lyssna på henne just eftersom hon är vacker. 

Pathos: väcker känslor genom att man spelar på att bröstcancer är den vanligaste cancerformen 

hos kvinnor och att alla som drabbas inte blir friska.  

 

6.1.1 Retorik analys 
Exordium: Annonsens exordium är rubriken som lyder ”Fashion Statement 20 kr”. Eftersom det 

inte är helt klarlagt vad det innebär blir det intresseväckande och lockar läsaren att fortsätta till 

brödtexten för att förstå vad annonsen handlar om. Men genom att titta på bilden på kvinnan har 

man ändå fått ett hum om vad det handlar om. 

Narratio: Narratiot i annonsen är de två första meningarna i brödtexten: ” Bröstcancer är den 

vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Och trots alla framsteg inom forskningen blir inte 

alla som drabbas friska” . Det är ett klart och tydligt narratio som talar om bakgrunden till vad 

man vill ha sagt. 

Argumentatio: För att argumentera för människor att de ska köpa ett rosa band vädjar man 

genom att påpeka att alla som drabbas av bröstcancer inte blir friska trots att man har gjort stora 

framsteg inom cancerforskningen. De andra argumenten i annonsen är att ett litet band kan göra 

stor skillnad och att om man bär bandet så kommer man att känna sig vacker både på utsidan och 

insidan. 

Conclusio: I annonsen är den sista meningen ”Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?” 

conclusio och det som sammanfattar hela annonsen. Ett tydligt budskap om vad målet med 

kampanjen och Cancerfondens arbete är. Och en inbjudan till de alla som läser annonsen att bli 

delaktiga i Cancerfonden. I och med att det står som en fråga ställs vi inför ett val, om man vill 

vara med och stödja forskningen om bröstcancer för 20 kronor eller om man struntar i det.  
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6.2 Cancerfonden – Kollabrösten.nu 
Den andra veckan av Rosa bandet kampanjen annonserade man för Internetsajten 

kollabrösten.nu. Bilden i annonsen är på hockeyspelaren Börje Salming som står med bar 

överkropp. Hela annonsen går i rosa, även Börje Salming är rosafärgad. Rubriken är ”Ditt livs 

viktigaste samtal kan komma från mig.” Under rubriken finns brödtexten som är:  

Genom att känna igenom dina bröst varje månad ökar du dina chanser att upptäcka bröstcancer 

tidigt. Vi har samlat en rad intressanta personer som kan turas om att ringa och påminna dig om 

det. En av dem är Börje Salming. Anmäl dig på kollabrösten.nu, eller genom att sms:a Börje till 

72900 om du vill att första samtalet ska komma från honom. Samtalen kostar 30 kronor styck 

och pengarna går till cancerforskning. Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?  

Nere i höger hörn finns Rosa bandet loggan och Cancerfondens logotyp. Längst ner till vänster 

finns huvudsponsorerna Lindex, Scandic och Chevrolets logotyper. I en liten finstilt text intill 

huvudsponsorernas logotyper står det: ” Operatörens ordinarie avgift för sms tillkommer. 

Fungerar ej med Telenor.” 

 

Bilden: 
Inre kontext: Den inre kontexten i annonsen för kollabrösten.nu är själva bilden på Börje 

Salming i bar överkropp.  

Yttre kontext: Den yttre kontexten är rubriken ”Ditt livs viktigaste samtal kan komma från mig.” 

och texten som står under bilden.  

Sändarkontexten: Den tredje kontexten är sändarkontexten som i det här fallet är Rosa bandet 

och Cancerfonden. Annonsen publicerades i samband med den rosa månaden oktober. Då är det 

stort fokus på just färgen rosa och eftersom hela annonsen är rosafärgad så blir det en koppling 

mellan annonsen och rosa bandet kampanjen. Om annonsen hade publicerats vid ett annat 

tillfälle hade kopplingen med rosa bandet kanske inte varit lika tydlig.  

 

De flesta har en klar bild av vem Börje Salming och att han har spelat hockey under många år. I 

och med att man använder sig av en så pass känd person känner man igen honom snabbt. Han 

har visat kämparvilja trots alla skador som han har fått erfara. Ärren i hans ansikte kan ses som 

hans ethos och även att han är en kämpe. Hockeyspelare är kända för att vara tuffa och det är 

kanske inte vad man först kopplar samman med en kampanj för bröstcancerforskning.  

Man får mer uppmärksamhet om man använder sig av en person som är känd än om det hade 

varit en person som hade varit helt okänd. Börje Salming är inte heller allt för kontroversiell utan 

är omtyckt av de flesta eftersom han har visat på en kämparvilja och inte har gett upp även efter 
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alla skador han har fått. Kämparviljan kan man även koppla till cancerforskningen eftersom man 

inte ger upp utan att man forskar vidare för att kunna hitta botemedel så att fler och fler ska 

övervinna sin cancer.  

Att man använder sig av en man i annonsen visar på att Rosa bandet även är något som män kan 

engagera sig i. Börje Salming är en förebild för många män kanske mer än kvinnor vilket gör att 

det väcker tankar om en så tuff manlig man kan engagera sig i Rosa bandet så kan väl jag också 

göra det. Man vill helt enkelt bli som personen som är med i annonsen. 

Bakgrundsfärgen i annonsen är rosa som skiftar från ljust rosa överst i bilden till en mörkare rosa 

färg längst ner. Även bilden på Börje Salming är rosatonad vilket gör att han framträder tydligt i 

fokus i bilden. Han tittar även rakt in i kameran så att det känns som att han tittar rakt på dig gör 

att det skapas en känsla av närhet i bilden, att han riktar sig direkt till den som ser annonsen. Det 

blir en personifiering eftersom han vänder sig direkt med en uppmaning till den som ser 

annonsen.  

Börje Salming är en symbol för det manliga. Vem han är, att han har spelat hockey och hur myten 

kring hockeyspelare är, tuffa och manliga är något som är kulturellt inlärt. Han står med bar 

överkropp vilket gör att han visar sina bröst och sin muskulösa kropp kan konnoteras till att han 

är vältränad och hälsosam vilket gör honom till en förebild. Han ser bister och allvarlig ut för att 

visa på det allvarliga i situationen.  

Själva bilden på Börje Salming har ingen direkt koppling till Rosa bandet utan denna koppling gör 

man först när man läser texten som står under bilden. Den mytiska meningen med Börje Salming 

att han är en tuff person som tål mycket smärta. Men eftersom han representant för rosa bandet 

visar på att han har en mjukare sida.   

Annonsen uppmanar till en handling. Man måste göra något för att få tillgång till tjänsten där 

man blir uppringd av olika kändisar. Genom att bara skriva att man har samlat en rad intressanta 

personer som kan ringa en och påminna om att man ska känna på sina bröst väcker man en 

nyfikenhet på vilka de andra personerna är som man har engagerat i kollabrösten.nu.  

Kopplingen med Rosa bandet är tydlig eftersom hela annonsen är rosa och Rosa Bandet såväl 

som Cancerfondens logotyper är väl synliga i nederkanten. Även sampositioneringen med 

Lindex, Scandic och Chevrolet kommer fram på så sätt att deras logotyper ligger längst ner i 

annonsen.  

 

 

 

 

- 62 - 
 



Texten: 
Riktar sig även här direkt till den som läser annonsen eftersom rubriken har ett tyligt ”ditt” i sig. 

Rosa bandet använder sig av ett direkt tilltal och en uppmaning till handling. Det är en enkel och 

lättförstålig text som inte innehåller några svåra ord.  

Vi ställs inför ett val, antingen så betalar man 30 kronor i månaden och blir uppringd och blir 

påmind om att man ska känna igenom sina bröst eller så struntar man i det och riskerar att inte 

upptäcka en eventuell bröstcancer förrän det är försent.  

I texten framgår det även att ”Cancerfonden har samlat en rad intressanta personer som kan turas 

om att ringa…” och att ”En av dem är Börje Salming.” Uppmaningen i annonsen är att man ska 

sms:a Börje till 72900 om man vill att första samtalet ska komma från honom.  

 

6.2.1 Retorisk textanalys 
Exordium: Annonsens exordium som är intresseväckande är rubriken ”Ditt livs viktigaste samtal 

kan komma från mig”. Denna mening säger inte så mycket utan man måste läsa vidare för att 

förstå vad det är för ett viktigt samtal.     

Narratio: Annonsens narratio är att man berättar att man har samlat en rad intressanta personer 

som kan ringa och påminna om att man ska känna på sina bröst.  

Argumentatio: I annonsen för kollabrösten.nu är argumentatiot den första meningen i 

brödtexten: ”Genom att känna igenom dina bröst varje månad ökar du dina chanser att upptäcka 

bröstcancer tidigt.” Det är också ett argument att det kostar 30 kronor styck och att pengarna går 

till cancerforskning. Det är ett billigt pris för att kunna upptäcka en allvarlig sjukdom i tid.  

Conclusio: Conclusiot i annonsen är samma som i startannonsen för Rosa bandet kampanjen det 

vill säga den sista meningen i annonsen: ”Vi tänker besegra cancer. Vill du vara med?” 
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6.3 Lindex 
Lindex annonser för Rosa bandet kampanjen bestod av kända kvinnor som känner sig på 

brösten. På den annons som vi valde att analysera är det fotomodellen, och den före detta 

styrelsemedlem i Lindex, Emma Wiklund som håller sin vänstra hand på sitt högra bröst under 

ett svart linne. Hon har även på sig en svart kjol som slutar strax över knäet. Annonsen är i 

svartvitt och Emma är fotograferad mot en enfärgad bakgrund. Där finns ingen text i annonsen 

utan det är Emma som är i fokus.  

 

Bilden: 
Annonsen har ingen naturlig koppling till Rosa Bandet kampanjen eftersom varken 

Cancerfondens eller Rosa bandet kampanjens logotyp finns på annonsen. Det finns heller ingen 

avsändare från Lindex.  

Inre kontext: Bildens inre kontext är Emma Wiklund. 

Sändarkontext: Hade inte annonsen varit publicerad under oktober månad när det är det största 

fokuset på Rosa bandet hade det varit svårt att förstå annonsen. Det finns andra annonser i 

Lindexbutikerna som beskriver hur man ska känna på sina bröst vilket gör att man kan koppla 

samman denna annons med Rosa Bandet. Detta är något vi har lärt oss sedan Rosa bandet 

kampanjen började att genom att känna på brösten kan man upptäcka knölar i ett tidigt skede.  

Att hon håller vänster hand på höger bröst istället för höger hand på vänster bröst som sitter vid 

hjärtat är för att man ska förknippa annonsen med bröstcancerforskning och inte med 

hjärtsjukdomar vilket det hade kunnat bli om hon hade haft handen vid hjärtat.  

Att bilden är svartvit visar på allvaret i att känna på brösten. Eller snarare vad som kan hända om 

man inte känner på sina bröst. Annonsen vill övertala oss att känna igenom våra bröst och 

förmedla kunskap om att om man känner på sina bröst kan man upptäcka knölar som kan vara 

bröstcancer. 

 

Emma ser allvarlig ut på bilden och tittar rakt in i kameran vilket skapar en närhet med den som 

tittar på annonsen. Att hon är klädd i svart gör att hon inte tar fokus från det viktiga i bilden 

vilket är att känna på brösten. Även bakgrunden är väldigt enkel och enfärgad för att inte ta fokus 

från Emma.  

Spelar på bilden om den feministiska skönheten. Emma är en av Sveriges mest kända modeller 

och är en förebild för många med sin sunda livsstil. Även fast hon är smal är hon inte för smal 

utan ser hälsosam ut. Hon har även gjort sig känd de senaste åren som en smart och driven 
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affärskvinna som tidigare var med i Lindex styrelse. Vilket visar på att hon inte bara är ett vackert 

ansikte utan även en smart kvinna och har en position i samhället som är värd att eftersträva.  

Retorik: Genom att Emma tittar in i kameran med en allvarlig och stadig blick och genom att hon 

är både smart och vacker använder hon sig av sitt ethos. Genom att hon är den hon är, att hon är 

känd, väcker hon uppmärksamhet, logos, och känslor, patos, hos de som studerar annonsen.  

 

6.4 Chevrolet – Sms:a rattar 
Rubrik på Chevrolets annons är ”SMS:a RATTAR till 72900”. Under texten är där en bild på två 

bilrattar där det rosa bandet sitter på den högra ratten. Under rattarna finns en liten vit ruta med 

Rosa bandets logotyp och även Cancerfondens logotyp. I rutan står det även att Chevrolet är 

huvudsponsor till Rosa bandet. I annonsens nederkant finns en gul ruta där det står: 

För varje SMS skänker du 50 kr till forskningen kring bröstcancer. Som tack för ditt bidrag får du 

Chevrolets kampanjsymbol till din mobil. Operatörens ordinarie avgift för sms tillkommer. 

Fungerar ej med Telenor. Denna text står i en guldfärgad ruta, samma färg som Chevrolets 

logotyp. Längst ner i annonsen finns en blå ruta med Chevrolets logotyp och texten ”It´s a big 

plus.” 

 

Bilden: 
Inre kontext: Den inre kontexten i annonsen är bilden på de två rattarna med det rosa bandet.  

Yttre kontext: Rubriken och texten under rattarna är den yttre kontexten.  

Sändarkontexten: man kopplar samman annonsen med Rosa Bandet genom den rosa 

bakgrundsfärgen och det rosa bandet i den högra ratten. Hade denna annons publicerats vid ett 

annat tillfälle hade innebörden i annonsen gått förlorad eftersom då hade man kunnat fråga sig 

nyttan med att sms:a rattar.  

Chevrolets annons väcker uppmärksamhet genom humor. Vi ställs även här inför ett val, att 

skicka ett sms och på så sätt bidra med 50 kronor eller att låta bli.  

Sampositioneringen visas på ett tydligt sätt. Chevrolet kopplas samman med Rosa Bandet 

kampanjen på ett tydligt sätt i och med att bakgrunden är rosa och att det sitter fast ett rosa band 

i den andra ratten. Det framgår även att man är huvudsponsor till Rosa bandet genom den vita 

rutan under rattarna där Rosa bandets och Cancerfondens logotyper finns. Det står även att 

Chevrolet är huvudsponsor till Rosa Bandet.  

Genom att skänka pengar får man något i utbyte, i det här fallet Chevrolets kampanjsymbol till 

mobilen. Det är ingen större sak men ändå något som visar för andra att man engagerar sig och 
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skänker pengar och det gör att man ser bättre ut i andras ögon. Man visar att man skänker pengar 

till ett gott ändamål och att man är generös. Man får en belöning för att man engagerar sig. 

Symbolen i bilden är de två rattarna. Man leker med orden på så sätt att ”rattar” är ett 

slanguttryck för bröst på svenska. Detta är också något som är kulturellt inlärt.  

 

Texten: 
Texten i annonsen är kortfattad men man får sagt det man vill. Det är lätt att förstå och det 

förekommer inte heller några krångliga ord.   

Exordium: Annonsens exordium rubriken ”SMS:a rattar till 72900.” Det skapar en nyfikenhet 

som gör att man måste läsa vidare för att få reda på vad det innebär om man sms:ar rattar till det 

aktuella numret.  

Narratio och argumentatio: Är i Chevrolets annons hela brödtexten: ”För varje SMS skänker du 

50 kr till forskningen kring bröstcancer. Som tack för ditt bidrag får du Chevrolets 

kampanjsymbol till din mobil.” Genom dessa två meningar får man sagt allt man vill ha sagt med 

annonsen. Conclusio: Conclusiot i annonsen är Chevrolets egen slogan ”It´s a big plus.” 

 

6.5 Annonsmaterial från Scandic  
De två annonser vi valt ut från Scandic är likadana i grunden, rosa bakgrund och med 

markerande mörkrosa kanter. I mitten av annonserna har de lagt in en förstorad bild på ett rosa 

band, och nästan som det smälter samman med bakgrunden. Den rosa färgen har de senaste åren 

blivit en symbol för bröstcancer och speciellt under oktober månad. Om man däremot hade valt 

att använda en annan färg hade budskapet kunnat tolkas på fel sätt.  

 

I vänstra hörnet högst upp har de placerat Cancerfondens och Rosa Bandets logotyp i litet 

format. Scandics logotyp hittar man längst ner i högra hörnet. I det nedre vänstra hörnet har de 

en brödtext som förklarar vad det rosa priset innebär. ”Boka ditt rum till det rosa priset så 

skänker vi 10 % till bröstcancerforskningen och Rosa bandet”. Frasen följer sedan även på 

engelska.  

Den första annonsen lyder ”Visa din omtanke, välj det rosa priset.”. Scandic har då valt att inte 

ha några speciella bilder utan spelar mer på känslor och text för att få folk att uppmärksamma 

deras annonser och speciellt för att de ska ta till sig dem. Eftersom Scandic är ett internationellt 

företag har de också valt att översätta texten till engelska så alla deras gäster ska kunna förstå 

budskapet. De använder sig också av retoriska knep såsom att de använder fraser som inte är helt 
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klara, som väcker nyfikenhet och som gör att man vill läsa den följande texten som förklarar vad 

de vill säga med sin annons.  

 

Det man kan tänka sig att de vill säga är att det krävs inte mycket för att visa omtanke och visa att 

man bryr sig om andra. Priset på deras rum är detsamma förutom att du gör en god sak till 

välgörenhet som i grund och botten kan betyda väldigt mycket för någon drabbad.  

Den andra annonsen är mer diffus än den första vi valt ut. Frasen för den lyder ”Investera i 

framtiden, köp konst”. Frasen följer som tidigare även på engelska. Upplägget är detsamma som i 

den andra annonsen, logotyp och brödtext ligger på samma plats. Brödtexten lyder ”Vi bad några 

framstående kvinnoratt göra en konstnärlig tolkning av ett kvinnobröst. Resultatet blev 

fantastiskt. Verken finns nu i en numrerad signerad upplaga till försäljning hos oss till ett pris av 

1000/styck och pengarna går givetvis till bröstcancerforskning och Rosa bandet”.  

Utan brödtexten är det i princip omöjligt att riktigt förstå vad de egentligen menar. För man 

förstår möjligtvis frasen investera i framtiden då man vet att annonsen är gjord för Rosa Bandet. 

Men vart kommer konsten in i bilden? Det är detta som gör att man vill veta mer om annonsen 

då man inte får glasklara besked om vad den handlar om. Ett sätt som man kan tolka annonsen 

på det vis att när man köper en av de tavlorna som är gjorda just för Rosa bandet insamlingen, 

investerar man i sig eget, och andras liv genom att bidra till ökad cancerforskning.  

 

6.5.1 Retorisk analys 
Den inre kontexten på båda annonserna från Scandic är rubriken som även är deras logos. Den 

yttre kontexten blir då allt runt omkring, bakgrundsfärgen som är rosa, det rosa bandet bakom 

texten och den förklarande texten under. Annonsernas pathos finner man i både rubriken och i 

den förklarande texten, då Scandic främjar det dem argumenterar för och samtidigt väcker 

känslor. Sändarkontexten blir då Scandic, Cancerfonden och Rosa Bandets logotyper. 

Annonserna utfördes under oktober månad, som nuförtiden kopplas samman med Rosa Bandet 

och deras kamp mot bröstcancer. Annonsernas exordium blir då också rubriken. Man inleder 

med något intresseväckande samtidigt som man antyder vad annonserna handlar om. Genom att 

i rubriken skriva ”Visa din omtanke, välj det rosa priset” antyder de till bröstcancerforskningen. 

Den andra annonsens rubrik antyder inte lika klart till vad annonsen vill förmedla genom 

”Investera i framtiden, köp konst” . Men genom de stora rosa banden i bakgrunden antyder de 

till vad de vill förmedla, och detta blir då också annonsernas exordium. De förklarande texterna 

blir då annonsernas narratio, som förklarar bakgrunden.  Scandics annonser har inte en sak för 

logos och en sak för deras pathos utan en del av annonserna kan ha olika betydelser på samma 
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gång. Till exempel att de förklarande texterna blir både deras argumentatio och deras conclusio, 

då de argumenterar för varför du ska göra si eller så och det blir då även annonsernas sätt att 

knyta ihop säcken.  

 

6.6 Annonsmaterial från ICA 
Vi har valt ut två olika annonser från ICA som de har gjort i samband med Rosa Bandet 

kampanjen. Den första annonsen vi har tittat på är enbart baserat på text förutom ICA:s, 

Cancerfondens och Rosa Bandets logotyper som är placerade i nedre högra hörnet. På vänstra 

sidan av texten har de ett förstorat rosa band för att förtydliga vad deras annons vill förmedla.  

Rubriken lyder ”Bara man får ha hälsan kvar”, som är ICA:s motto för gott liv. Vidare i 

brödtexten står det ”Den kanske lite slitna men enkla frasen säger ändå precis vad det handlar 

om. Hälsan är bland det viktigaste vi har. Därför stödjer vi sedan många år tillbaka Cancerfonden 

och engagerar oss i Rosa Bandet. Förra året bidrog ICA:s kunder och ICA med fantastiska 5,8 

miljoner kronor till Rosa Bandet. I år säljer vi Rosa Bandet igen i ICA - butikerna. Under oktober 

månad säljer vi också ekologiska morötter med ”rosa-bandet förpackning”, där 1:25 av varje såld 

påse går till Rosa Bandet. Vi hoppas vi kan slå förra årets insamling och totalt bidra med 6 

miljoner kronor. Hjälp oss göra Sverige mer rosa – Köp ett Rosa Band och bär det”.  

 

Alla argument har som utgångspunkt, att med fördel för mottagaren gå ut med det unika 

erbjudandet eller informationen som sändaren tror att mottagaren vill ha. Reklamannonser kan 

vara både positiva och negativa, ge ett löfte om något betydelsefullt eller hota om något om man 

inte följer sändarens råd. Beroende på vad det är man argumenterar för kan man därför inte säga 

vilken argumentationsmetod som är bäst. Den effektivaste metoden kan vara chockverkan men i 

längden talas det för den positiva argumentationen. Man kan tolka det som att ICA i denna 

annons har valt att spela på människors känslor och omsorg för att påverka dem till handling. 

Genom att använda sig av sitt motto, ”Bara man får ha hälsan kvar”, får nog folk en tankeställare 

om hur viktig hälsan är egentligen. Ett sätt man kan tolka annonsen är att det krävs så lite av varje 

enskild person, som i slutändan blir till något stort och värdefullt för drabbade människor.  

 

Den andra annonsen från ICA är en annons om deras ”Rosa morötter”. På samma sätt som 

tidigare annons, har de ett förstorat Rosa Band, fast denna gång på höger sida och deras egna 

logga undertill. Längst ner på vänster sida har de placerat Cancerfondens och Rosa Bandets logga. 

Centrerat finner man först text som lyder ”Ät en rosa morot”, självklart i rosa färg, sedan följer 

ett bindesträck och en bild på en förpackning med de rosa ekologiska morötterna.  Under 
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huvudtexten ”Ät en rosa morot”, står det, ”1,25 går till Rosa Bandet insamlingen”. Budskapet i 

annonsen är rätt så självklart till skillnad från till exempel Scandics annonser som har något 

mystiskt över sig. ICA:s annons går rakt på sak, hälsan är viktig men lägger samtidigt till ett 

humoristiskt inslag då de skriver ”rosa morot”. När det gäller att skapa en positiv atmosfär kan 

humoristiska inslag i reklam och annonser vara verkningsfulla. Värt att nämna är att det inte får 

vara för mycket humoristiska inslag då själva budskapet kan komma i skymundan istället.  

 

6.6.1 Retorisk analys 
Den inre kontexten på ICA:s första annons vi valt ut, ”Bara man får ha hälsan”, är just rubriken. 

Det är kärnan i annonsen som ska syfta till resten av texten. Den yttre kontexten är det 

förstorade rosa band på vänster sida, och Rosa Bandet, Cancerfonden och ICA:s logotyper som 

även tillhör sändarkontexten. Rubriken blir då också annonsens logos, den första 

argumentationen som mottagaren möter i annonsen. ICAs annonser visar en hälsosam och 

omtänksam karaktär, deras ethos. De väcker känslor och främjar för vad de argumenterar då de i 

texten berättar om tidigare engagemang och varför de stödjer Rosa Bandet och detta blir då deras 

pathos. Annonsens exordium, argumentationen, är övertalningen till varför hälsan är så viktig. 

Rubriken blir även ICA:s tes, deras argumentatio, då ICA:s motto sen långt tillbaka har varit att 

tänka på att ” bara man får ha hälsan”. De avslutar deras annonstext med ett vädjande för hjälp – 

”Hjälp oss göra Sverige mer rosa – köp ett Rosa Band och bär det”. Detta blir då deras conclusio, 

en sista övertalning om varför man ska stödja kampanjen.  

 

I ICA:s annons om de ekologiska morötterna, är den inre kontexten, kärnan, morötterna och 

texten. Den yttre kontexten är som i tidigare annons, det förstorade Rosa Bandet och 

logotyperna. Logotyperna tillhör även sändarkontexten. Deras logos blir då rubriken, som är både 

intresseväckande och antydande på att annonsen samspelar med Rosa Bandet då rubriken lyder 

”Ät en rosa morot”.  Deras ethos, blir i denna annons även här en hälsosam karaktär då man 

samspelar morötterna med Rosa Bandet. Genom att berätta för mottagarna att samtidigt som 

man tänker på sin egen hälsa genom att köpa morötter tänker man även på andras hälsa, väcker 

man känslor, annonsens pathos. Hela annonsen är ICA:s exordium i detta fall, då de övertalar 

genom att säga att man ska äta rosa morötter och genom det går 1,25 till Rosa Bandet 

insamlingen. Bilden på morotsförpackningen blir då annonsens narratio, bakgrunden, där de visar 

vad de försöker sälja samt den förklarande texten runt omkring. Likaså i denna annons har inte 

bara en del av texten eller bilden just en betydelse. Argumentatio blir rubriken och brödtexten blir 

då annonsens conclusio. 
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7. Diskussion/Slutsatser 
 

Rosa Bandet kampanjen startade år 2003. Sedan dess har kampanjen vuxit och insamlingen under 

den rosa månaden oktober slår nya rekord varje år.  

 

Rosa Bandet har positionerat sig och skilt ut sig genom att det är den första cancersjukdomen 

som har fått ett band som symbol. Kampanjen riktar sig först och främst till kvinnor. Det är en 

sjukdom som inte fått så mycket uppmärksamhet innan men som nu är väldigt synlig. Det finns 

inte så många andra liknande kampanjer. På senare tid har det kommit ett blått band för 

prostatacancer men detta är dock inte lika uppmärksammat. 

 

Kampanjen har placerat sig i kundernas medvetande väldigt snabbt. Kampanjen har inte varit 

igång i så många år med de flesta vet vad det handlar om. Just att man använder sig så tydligt av 

färgen rosa gör att det blir ett snabbt igenkännande särskilt i den rosa månaden oktober. Rosa 

bandet förekommer på många ställen under en intensiv period. Även om det är störst fokus på 

huvudsponsorerna finns det även andra mindre företag och även enskilda personer som har egna 

insamlingar.  

 

De behov och önskningar som kampanjen tillfredställer är att den samlar in pengar till 

cancerforskning. Eftersom det är en så pass vanlig sjukdomar är det många som själv har blivit 

drabbade eller känner någon som är drabbad av bröstcancer. De önskningar som finns från 

allmänheten är att det ska finnas hjälp om man blir drabbad och att de man känner som har blivit 

drabbade ska bli friska. 

 

Det är en väldigt tydlig emotionell positionering eftersom det är en fråga som rör den egna 

hälsan. Man spelar på känslor och det är mycket känslor inblandade. I annonserna finns det 

många emotionella attribut som talar till hjärtat. ICA använder sig av frasen ”Bara man får ha 

hälsan” och Scandic vill att vi ska visa omtanke och investera i framtiden.  

 

Priset, 20 kronor för bandet, är ett billigt pris för att vara med och bidra till forskning kring 

bröstcancer. Det Rosa Bandet som produkt fungerar bra eftersom ett band är lättburet. Det är 

diskret men ändå synligt. Hade man valt att sälja något annat rosa, till exempel en tröja eller 

liknande, hade det kanske varit svårare eftersom det inte är lika lättburet. I och med 

sampositioneringen och all uppmärksamhet finns det många varierande platser där man kan få 
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tag i bandet. Påverkan speciellt under oktober är stor. Det är en stor reklamkampanj som pågår 

under hela månaden och i och med sampositioneringen med de fem huvudsponsorerna får man 

ytterligare ställe att annonsera på.  

 

För Rosa Bandet kampanjen är introduktionsfasen över, det är ett etablerat varumärke på 

marknaden. Just nu är man i tillväxtfasen när det gäller att expandera produkten. (vi hade en fråga 

till cancerfonden som handlade om huruvida man har planer på att engagera ytterligare 

varumärke att sampositionera sig med men eftersom dem inte ville svara på några frågor så vet vi 

inte). Så pass nytt ändå att man inte har kommit in i mognadsfasen eller nedgångsfasen.  

De associationer man har med Rosa Bandet är positiva eftersom pengarna de får in går till en bra 

sak.  

 

Sampositioneringen med huvudsponsorerna ICA, Scandic, Lindex, Chevrolet och Apoteket 

gynnar Rosa bandet på så sätt att de får uppmärksamhet på olika områden, till exempel i 

mataffärer dit alla måste gå, som de inte hade fått utan att sampositionera sig med dessa 

varumärken. Det är varumärke som kompletterar Cancerfonden på ett bra sätt.  

Genom att det är stora och starka varumärken som samarbetar med en ideell organisation 

innebär att dessa får en bättre likeability och anseende. De positiva ”Spill-over”-effekterna märks 

mest på de sampositionerade varumärkena eftersom Cancerfondens ”godhet” spiller över på 

dem. Sampositioneringen med Rosa Bandet kampanjen gör att man ser dem som goda eftersom 

de vill hjälpa till att bidra till forskningen om bröstcancer. Alla vill uppnå hög kärlek och hög 

respekt. Man har respekt för Cancerfonden och deras arbete och detta spiller över på 

huvudsponsorerna.  

 

Genom sampositioneringen erbjuder man mer varierade produkter genom sampositioneringen 

innan bara rosa bandet. De produkter som är speciellt framtagna fram för just rosa bandet 

kampanjen Lindex är kläder som följer modet som de vet att de får sålda. Scandic har gjort ett 

rosa pris på sina saker som de har i vanliga fall.  

 

De varumärken som Cancerfonden samarbetar med är alla starka varumärke som står stadigt 

även utan sampositioneringen med Rosa Bandet. De varumärken som Cancerfonden är 

sampositionerade med är respekterade. Tydliga vad de står för eftersom de är starka, har bra 

anseende och starka ekonomiska. Att de varumärkena som är huvudsponsorer är starka är en 

förutsättning för en lyckad sampositionering eftersom det inte finns en risk för att dessa ska gå i 
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konkurs eller försvinna från marknaden. Det är även en fördel för huvudsponsorerna att de är så 

starka för på så sätt är de ändå självständiga och riskerar inte att alltid kopplas samman med Rosa 

Bandet. Hade Rosa Bandet däremot valt att positionera sig med något litet eller så kanske det 

hade funnits en risk med att dessa varumärken alltid hade varit förknippad med Rosa Bandet 

kampanjen. Fördelen för Cancerfonden och Rosa Bandet är att de når ut till flera på varierande 

platser i samhället och de får mer uppmärksamhet.   

 

Nackdelen för samarbetsparters att de eventuellt inte kan jobba med andra liknande kampanjer 

sedan. I och med att det är så starka varumärken är det liten risk att de ska förlora kontrollen över 

varumärket. Även Rosa Bandet är så starkt i sig att det står stadigt. Risken finns att man kommer 

att tröttna på Rosa Bandet om det håller på allt för länge eller exponeras allt för mycket, att de 

har begränsat sig till en månad minskar denna risk för en mättnad.  

 

I annonserna som Cancerfonden har gjort finns det en tydlig koppling till sampositioneringen 

med deras huvudsponsorer på så sätt att deras logotyper finns med längst ner i annonserna. I 

startannonsen nämns även huvudsponsorerna i brödtexten.  

På alla annonser vi har analyserat finns det en stark koppling till Rosa Bandet. Förutom på Lindex 

annons finns det text, Cancerfondens, Rosa Bandets och det egna varumärket logotyp och en bild 

av rosa bandet. Annonserna kopplas även samman med Rosa Bandet kampanjen genom att man 

har använt sig av en rosa bakgrund eller rosa detaljer i bilden. Att den rosa färgen används så 

genomgående i annonserna skapar en röd tråd på så sätt att man genom det rosa kopplar samman 

annonserna med Rosa Bandet kampanjen. Grundlayouten i Cancerfondens annonser med 

logotypen nere i högra hörnet skapar också en igenkänningsfaktor.  

 

I annonserna används mycket bilder. Både på Cancerfonden och Lindex annonser är det 

människor i fokus som tittar rakt in i kameran. Detta skapar en närhet till de som ser annonsen 

och ger en känsla av att de riktar sig direkt till läsaren. Dessa annonser bygger också på sociala 

myter om den kvinnliga skönheten och den manliga hockeyspelaren. Det är unga och vackra 

kvinnor som är med i annonserna och man vill skapa en känsla av att om man köper Rosa bandet 

blir man själv också vacker vilket också påpekas i brödtexten i Cancerfondens startannons.  

Genom att de använder sig av kända personer som Emma Wiklund och Börje Salming i 

annonserna blir dessa som förebilder och ska locka allmänheten att engagera sig i Rosa Bandet 

kampanjen. Detta är personer som är beundrade av många och genom att de blir förebilder för 

en god sak lockar det många att göra samma sak eftersom man vill efterlikna sina förebilder. Hur 
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hade det sett ut om annonserna hade visat cancersjuka människor istället för en fotomodell eller 

kända personer? Hade kampanjen nått så många människor som den gör nu? Vi alla är fullt 

medvetna om att kända personer som ses som förebilder har en större inverkan på människor när 

det gäller reklam och marknadsföra olika produkter. Hade annonserna istället visat cancersjunka 

människor hade ju annonserna berört ändå men åt vilket håll? Hade reaktionerna blivit ”gud vad 

hemskt, jag måste stödja Rosa Bandet” eller hade det blivit precis tvärtemot ”gud vad hemskt” 

men inte mer än så. Nu är kampanjen förskönad och man visar inte på de verkliga sidorna av vad 

som händer när man drabbas av bröstcancer.  

 

I annonsernas texter används klassisk retorik för att övertala konsumenterna att köpa rosa band 

och de andra varorna som säljs till förmån för Rosa Bandet kampanjen. Man vädjar till människor 

genom att påpeka att bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och att alla 

som drabbas inte blir friska. Annonserna spelar även på saker som vi känner igen som att om 

man känner igenom sina bröst kan man upptäcka en eventuell bröstcancer i ett tidigt skede.  

 

Sedan 2006 har Cancerfonden engagerat olika svenska designers för att formge det Rosa bandet 

med olika mönster. Det gör att man har väckt ett habegär hos konsumenterna att köpa nya band 

varje år eftersom de ser olika ut. I och med detta blir banden ett samlarobjekt där man kan känna 

ett tvång att köpa nytt band varje år. På så sätt har kampanjen blivit kommersialiserad.  

Vi frågar oss också om detta är rätt sätt att samla in pengar på till cancerforskningen. Just nu har 

vi högkonjunktur vilket gör det möjligt för Rosa Bandet och huvudsponsorerna att erbjuda så 

många olika produkter till konsumenterna eftersom det är goda tider. Dessutom har shopping 

blivit en livsstil vilket gör att man kan trycka ganska hårt på det området. Det skulle vara 

intressant att se hur det kommer att se ut när det blir lågkonjunktur. Är människor lika villiga att 

bidra till cancerforskningen genom att köpa en massa olika saker när de inte har lika mycket 

pengar att röra sig med eller kommer intresset att minska?   

 

Om man ser till resultatet på insamlingen som ökar varje år så är det en lyckad kampanj och 

sampositionering. En sampositionering som har lyckats eftersom Rosa Bandet har valt de 

huvudsponsorer som de har gjort; samarbete med starka varumärken på olika marknader.  

Även om huvudsponsorerna lånar ut sina varumärken för en god sak så tjänar de själva rent 

ekonomiskt på att vara sampositionerade med Rosa Bandet. Exempelvis går bara tio procent av 

det Lindex får in på sin ”rosa kollektion” till Rosa Bandet och ICA tjänar pengar på sina morötter 

eftersom det bara är 1,25 kronor från varje såld förpackning som går till Rosa Bandet. Om det 
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hade varit så att huvudsponsorerna inte hade fått någon egen ekonomisk vinning utan bara samlat 

in pengar till Cancerfonden hade deras engagemang då varit lika starkt som det är idag? Man kan 

spekulera vidare om sampositionering hade fungerat om det bara är den ena parten som vinner 

något på det. Hade då huvudsponsorerna med lika stort engagemang velat engagera sig då det 

bara hade handlat om goodwill?  

Som det är idag har huvudsponsorerna ekonomisk vinning samtidigt som de syns väldigt mycket 

under oktober månad som ett företag som visar stor goodwill. Vi tror att både Cancerfonden och 

huvudsponsorerna är väldigt nöjda med hur situationen ser ut idag. Cancerfonden får in pengar 

till bröstcancerforskningen och huvudsponsorerna tjänar pengar samtidigt som de blir väldigt 

uppmärksammade som en god ”medmänniska” under kampanjens gång. Det blir en win-win 

situation där båda parterna vinner på samarbetet. 
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