


 
 

 

Abstrakt 

Titel: Att sticka ut i bruset - En studie i hur morgondagens reklam kan komma att se ut 

Författare: Ulrika Franke 

Handledare: Lennart Hast 

Examinator: Mikael Sandberg 

Utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap 61-90 hp 

 

Syfte: Syftet är att redogöra och visa på vilka strategier reklambyråer använder sig av i 

skapandet av reklam och detta leder till frågan hur reklambyråerna ser på branschens 

framtid. 

 

Problem: Reklam har funnits länge och är i ständig utveckling. Genom reklam skapas 

livsstilar och identiteter som har sin del i den kulturella och sociala miljö vi lever i. Hur 

skapas reklam och hur ser dess framtid ut? 

 

Metod: Semi-struktuerad intervju, textanalys. 

 

Resultat: Resultatet av undersökningen visar hur reklambranschen är under ständig 

utveckling och att den är en del av den tekniska utvecklingen. Det fanns en nyskapande 

kraft inom branschen som visade att de är villiga att anpassa sig efter utvecklingen. Ny 

teknik leder till nya fora vilka leder till nya plattformer för att möta mottagare. Det har 

blivit allt viktigare att skapa reklam som sticker ut i mängden och väcker 

uppmärksamhet, till skillnad från reklam som konkret och direkt drar in pengar till det 

specifika företaget.  Trots att utvecklingen går mot Internet och applikationshållet 

kommer den trycka reklamen alltid att finnas kvar. 

Nyckelord: Reklam, Internet, Symboliskt/ekonomiskt/kulturellt kapital 
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1. Inledning 

I uppsatsens rubrik finns ordet brus. Med brus menar jag de sätt som avser all den information 

som vi dagligen matas med. Genom Internet och webbens kontinuerliga utveckling har bruset 

blivit näst intill hejdlöst. Reklambyråer ”tävlar” inte bara mot varandra i kampen om att 

tränga igenom och nå fram i bruset, även journalister och andra intressenter vill nå ut med 

sina budskap.  För att fånga den största möjliga köpstarka publiken gäller det att hitta 

strategier för detta.
1
 Men är branschen redo att hänga på utvecklingen?  

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle går det inte att undkomma att mötas av reklambudskap, det finns nästan 

inga fora där reklamen inte har letat sig in. Reklam finns överallt i vår vardag, i tv, radio, 

tidningar, Internet, utomhus och, i mobilen. Därutöver är vi själva levande reklampelare utan 

att vi tänker på det.
2
 Reklam är en stor del av vår verklighet vare sig vi vill det eller ej.  

Reklam kan ses som ett informationsmedium. Medierna är en viktig del av den kulturella och 

sociala miljö vi lever i och är en källa till information.
3
 Vi översvämmas av ett och samma 

budskap, du behöver det här, köp! 

Reklam har som uppgift att påverka oss att köpa något.
4
 Olika bilder av identiteter och 

livsstilar introduceras ständigt via reklam. Reklam är därav även en bidragande faktor i 

skapandet av livsstilar och identiteter, vilket skapar sociala och kulturella grupptillhörigheter.
5
 

Till exempel att ständigt ha den nya mobiltelefonen uppvisas en tillhörighet till en viss grupp 

av individer. När vi konsumerar en vara bygger man således på sitt eget symboliska kapital.
6
 

Utifrån de sociala förhållandena bestäms vilka människor som lockas av de olika 

                                                             
1 Gripsrud 2002:118 
2 Gripsrud 2002:19 
3 Gripsrud 2002:86 
4 Gripsrud 2002:64 
5 Grusell 2008:57 
6 Bourdieu 1999:156 
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livsstilstecknen.
7
 Genom att konsumera olika livsstilstecken skickar vi ut signaler […] ”till 

andra om vilka vi är- eller kanske snarare vilka vi skulle vilja vara”.
8
 

Kommunikationen varierar beroende på olika faktorer som till exempel vilken målgrupp de 

vänder sig till, vilket medieformat de använder sig av samt val av utformning.  

Reklambudskapsspridning kan förstås enligt denna modell: 

 

Figur 1. Bilden visar basmodellen i grundversion för kommunikation av budskapsbärande 

information som till exempel reklam.
9
  Denna modell kan självklart ta sig andra vägar men 

här används den som en grundmodell för spridningen. Man kan även titta på en ännu enklare 

kommunikationsmodell som av Jostein Gripsrud kallas för ”järnvägsmodellen”. Denna 

modell är i sig en väldig enkel linjär modell men som kan fungera som en grov utgångspunkt.   

Avsändare         Budskap         Mottagare 

 

1.2 Problemdiskussion 

Reklam finns nu för tiden att hitta i en rad olika mediekanaler. Genom sin plats på Internet 

och sociala medier har reklam blivit mer lättillgänglig och kan nås av fler målgrupper. Har vi 

nått en informationsmättnad? Reklam har letat sig in i appar i Smartphones och på sociala 

medier. När olika medieformer närmar sig varandra talar man om konvergens. Grunden till 

konvergens ligger i den tekniska utvecklingen samt mediernas förändrade ekonomiska villkor. 

Ett exempel på konvergens finns på Internet där ljud, bild och rörlig bild sammanfogas. 

Konvergens finns även i tekniska apparater såsom mobiltelefoner där bland annat kamera, 

Internet, musikspelare finns interagerat i en och samma apparat. Detta gör att reklam kan 

finnas tillgänglig på fler än ett ställe. Konvergensen har medfört att vi som 

mottagare/konsumenter kan välja vilken reklam vi vill ta del av. I och med detta har det blivit 

allt viktigare för reklambyråerna att skapa reklam som sticker ut i mängden och väcker 

                                                             
7 Gripsrud 2002:104 
8 Gripsrud 2002:116 
9 Larsson 2009:48 
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uppmärksamhet. Kommer konvergensen ha som följd att reklammakarna måste ta en större 

roll i produktionstekniken och jobba mer med den tekniska delen för att kunna nå ut via 

Internet och appar? 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vilka strategier måste reklambyråerna använda sig av för att nå ut med sitt budskap? Kan de 

arbeta på i gamla spår eller är de tvingade till att följa med i samhällets och teknikens 

utveckling?  

 

1.4 Urval & Avgränsning 

Fokus i studien ligger på reklambyråerna. Det är dem jag vill undersöka och återspegla hur de 

arbetar med olika strategier och hur de ser på sin egen utveckling. För att göra studiens 

omfång hanterbar i förhållande till studiens storlek har jag valt att abstrahera fältets storlek då 

jag på grund av resursskäl inte kan använda mig av alla reklambyråer i Sverige som 

referensram för uppsatsen. Studien kommer därför att utgå ifrån tre reklambyråer som här får 

representera hur reklambyråer enligt de själva använder sig av olika kommunikationsformer.  

Studien fokuserar inte i någon större grad på hur utvecklingen har sett ut tidigare, dock berörs 

en bit av detta i kapitlet tidigare forskning, i texterna av Lars A Boisen och Sven Lindqvist. 

 

1.5 Definition av begrepp 

Reklam enligt Norstedts svenska ordbok: 

Rekla’m- form av massinformation avsedd att påverka människor att köpa en vara. 

 

Reklam – planerad kommunikation från ett identifierbart företag/annan avsändare i 

syfte att få mottagaren att idag eller i framtiden handla på ett sätt som stödjer 

företagets affär.
10

 

 

                                                             
10 Rosengren & Sjödin 2011:25 
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1.6 Syfte & frågeställningar 

Syftet är att titta på vilka kommunikationsformer reklambyråer använder sig av i skapandet av 

reklam och hur reklambyråerna ser på framtiden. 

Hur skapas reklam? 

Hur ser branschens framtida utveckling ut? 

 

 

2. Teoretisk ram 

Studien har sina teoretiska utgångspunkter i Billy Ehn & Orvar Löfgrens metoder kring 

kulturanalys som vidare preciseras av den franske sociologen Pierre Bourdieus seende på 

kapital, fält samt habitus.  För att få en bättre förståelse för hur budskap kan sändas och 

mottages används Stuart Halls begrepp encoding (kodning) och decoding (avkodning) till 

hjälp.  

Här nedan presenteras de teorier som är relevanta att förhålla sig till i studien. 

 

2.1 Introduktion till reklambyråer 

Det finns olika typer av reklambyråer som riktar in sig på olika områden. En fullservicebyrå 

tillhandahåller ett brett utbud av olika tjänster. Dessa tjänster kan bland annat vara marknads- 

och medierådgivning och kreativ utformning. En fullservicebyrå har även möjlighet att 

erbjuda marknadsföring i olika medier, till exempel på och utanför Internet.
11

  En annan sort 

av reklambyrå är de så kallade kreativa byråerna som till skillnad från en fullservicebyrå inte 

arbetar så mycket med det administrativa utan koncentrerar sig på den kreativa utformningen 

och istället köper in tjänster marknadsundersökningar.
12

 En annan sort av byrå som kan vara 

intressant att nämna är webbyråer som är specialiserade på marknadsföring på Internet.  Av de 

reklambyråer som behandlas i undersökningen beskriver sig två stycken som en kombination 

                                                             
11 Mårtenson 1994:64 
12 Mårtenson 1994:65 
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av kreativ, fullservice och webbyrå och där den tredje också beskriver sig som en 

kombination av de olika varianterna men där sådant de själva inte kan lösa, uppdras åt externa 

parter.  

 

2.2  Tidigare forskning 

För att få en grund till vad som har skrivit och sagts om reklam tidigare samt för att få en 

förståelse till hur attityden kring reklam lyder har jag tagit del av Marie Grusells avhandling 

Reklam - En objuden gäst, Lars A Boisens Reklam den goda kraften samt Sven Lindqvists 

Reklamen är livsfarlig. 

Genom att läsa dessa texter kan man få en bild av både de negativa och de positiva sidorna 

gällande reklam. Grusell ställer sig frågan om reklam är en objuden gäst och Boisen lyfter 

fram de positiva effekterna av reklam. Det kan dock vara svårt att jämföra Grusells och 

Boisens tankar då den förstnämnda för det mesta skriver om tv-reklam medan Boisen har 

koncentrerat sig på annonser i andra medier.   

 Jag har även tagit del av Sven Lindqvists ”Reklamen är livsfarlig” som utkom 1957 

(nyupplaga 2001). Med viss anpassning till nutid är boken även aktuell i modern tid.  

 

2.2.1 Marie Grusell 

En aspekt som tas upp i min studie är att reklam är medskapare till identitet och livsstilar. 

Grusell menar att i konsumtionssamhället har reklamen en central roll som genom sin 

information till oss mottagare skapar bilder av ting och genom dessa bilder förverkligar vi oss 

själva som individer.
13

 Genom att ha eller inte ha en produkt markeras den sociala statusen.
14

  

Eftersom reklam ofta attribueras av negativa åsikter kan reklam därav ses som fulkultur (om 

nu reklamen överhuvud taget ska betraktas som en kultur i strikt mening). Motsatsen till detta 

är finkultur där till exempel teatrar och museer ses som något fint, dock börjar gränserna 

mellan ful respektive finkultur suddas ut.
15

 Detta leder till en bredare syn på kulturbegreppet 

                                                             
13 Grusell 2008:29 
14 Grusell 2008:57 
15 Grusell 2008:33 
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om vad som utgör kultur. Grusell diskuterar vidare om reklam skapar debatt. De som ställer 

sig negativa till reklam har ofta inställningen att reklam används för att skapa ett behov och 

att den finns för att övertala människan.
16

 Det är även denna grupp som vet att de påverkas av 

reklam men som inte vill låta sig påverkas.
17

 Den ekonomiska handlar om att mottagarnas 

åsikter kring reklamens betydelse för ekonomin och den sociala aspekten handlar om att den 

lockar till obehövliga köp samt att mottagarna upplevde att reklamen förolämpade deras 

intelligens.
18

 Det finns även tendenser som visar på att det finns en generationsskillnad kring 

attityden till reklam där de äldre har en mer positiv inställning till annonser i tryckta medier 

medan de yngre ställer sig mer positiva till reklam i tv.
19

  

 

2.2.2 Lars A Boisen 

Som en motpol till Marie Grusells avhandling finns Lars A Boisens bok Reklam- den goda 

kraften. Boisens bok utgår inte från en vetenskaplig synvinkel utan bygger på det arbete som 

bedrivs av reklambyråer. Genom att ta upp olika exempel på annonser visar Boisen på hur 

reklamen har hjälp till att ändra attityder kring tabubelagda ämnen. Han menar att reklam kan 

vara till nytta för folket.  

Reklamens uppgift är och förblir att bygga varumärken.
20

   

Ett exempel på detta är en reklamkampanj för RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning). 

En kort bakgrund till detta var att företeelser som handlade om sex ansågs som något syndigt 

och preventivmedel såsom kondom var tabubelagt. Det var även förbjudet att sälja 

preventivmedel utan polistillstånd. 
21

 I kampanjen för kondom använde man sig bland annat 

av kändisar och den röda tråden genom reklamkampanjen var omtanken om kunden. De 

riktade sig till bägge könen och använde sig av frispråkig kommunikation.
22

 Denna 

reklamkampanj som började drivas i mitten av 60-talet ledde till bland annat att RFSU (och 

Blommor & Bin) hade 97 procent av kondommarknaden samt att vissa könssjukdomar nästan 

                                                             
16 Grusell 2008:34 
17 Grusell 2008:22 
18 Grusell 2008:56 
19 Grusell 2008:123  
20 Boisen 2003:19 
21 Boisen 2003:27 
22 Boisen 2003:32 
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helt försvann i Sverige.
23

 Genom deras effektiva reklamkampanj vann enligt Boisen det 

svenska folket frihet och glädje och slapp skulden och tabuläggningen.
24

  

Boisen har enbart koncentrerat sig på att ta upp de exempel på reklamannonser som på något 

sätt har ändrat svenskars attityd eller känslor kring en produkt/tjänst/ämne. Denna typ av 

reklam säger Boisen uppgå till 10 procent.
25

  

 

2.2.3 Sven Lindqvist 

När Sven Lindqvists bok ”Reklamen är livsfarlig” utkom 1957 blev han häcklad och 

bespottad i det då rådande medielandskapet.
26

 Boken handlar om reklam i allmänhet men 

även om konsumtionssamhället och trots att boken har en hel del år på nacken kan den 

fortfarande ses som aktuell. 

Sven Lindqvist menar att reklamen riktar sig åt människan som konsument och inte åt 

människan som en förnuftig varelse.
27

 Att boken är 55 år gammal tydliggörs när Lindqvist 

skriver att ”just nu gör reklamen anspråk på ett nytt mäktigt kommunikationsmedel: 

televisionen”.
28

 Reklam på tv har vi haft ända sen dess och nu gör reklamen istället anspråk på 

det nutida mäktiga kommunikationsmedlet, Internet. Även app:ar (applikationer) via 

smartphones tillhör de framtida fora för reklam. Lindqvist tar upp en sak som ständigt är 

aktuell och skapar debatter, reklam riktad till barn. Han menar att i konsumtionsdramat har 

barnen en viktig och betydelsefull roll där barnen utnyttjas som ett försäljningsargument 

gentemot föräldrarna.
29

 Detta hänger samman med hur Lindqvist själv uttrycker det ”de skall 

märkesdresseras så tidigt som möjligt”.
30

 När boken skrevs i slutet av 50-talet var kläderna 

kanske dåtidens sätt att visa sin identitet och livsstil på (utanför skolan). I dagens samhälle 

bombarderas vi konstant av diverse materiella ting och vi visar inte bara upp vår identitet och 

livsstil genom kläderna vi bär utan även genom vilka typer av ting vi konsumerar. Det är inte 

ovanligt nuförtiden att man ser barn på mellanstadiet med den senaste mobiltelefonen. I 

Sverige är reklam riktad till barn under 12 år olagligt men det finns ett fler tal tv-kanaler som 

                                                             
23 Boisen 2003:34 
24 Ibid  
25 Boisen 2003:281  
26 Nina Björk i Lindqvist 2001:9 
27 Lindqvist 2001:11 
28 Lindqvist 2001:27 
29 Lindqvist 2001:29 
30 Ibid 
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sänder från Storbritannien och kan därmed kringgå reglerna. Ett exempel på detta är TV 3 

som sänder från London och behöver därmed inte rätta sig efter de svenska reklamreglerna.
31

 

 

2.2.4 Reflektioner av tidigare forskning 

Enligt Marie Grusell ställer sig de yngre mer positiva till reklam i tv medan de äldre har en 

mer positiv inställning till annonser till tryckta medier. Detta faller sig rätt naturligt då den 

yngre generationen är uppväxta i ett sådant informationssamhälle där medier på nätet tar, 

samt har en allt större roll. Denna generation har även varit med och byggt upp en del av 

det nya informationsklimat som råder idag. 

Lars A Boisen ställer sig positiv till reklam och det är inte konstigt att han ser reklam som en 

positiv effekt då han enbart har valt ut, och tittat på de reklamer som har förändrat samhället. 

Det går att se tendenser till att författaren tillhör den gamla skolan genom att han enbart 

beskriver annonser, inte berör webben som sådan och vill bevara hur annonser skapades för 

30-40 år sedan. Han skriver bland annat att:  

Vi drabbades av ytlig, dum och irrelevant tv-reklam också.
32

 

Att Sven Lindqvist ställer sig kritisk till reklam är tydligt. Som slutord i sin bok skriver han 

att han har skrivit boken för att motivera en slutsats; att reklamen bör bort. Han ger sedan 

ett par förslag till hur reklamen bör förändras. En av dessa är att reklam bör recenseras och 

att varje tidning borde ha en spalt där alla sorters reklam bedöms. Detta p.g.a. att reklam är 

populärlitteratur/drama.
33

  

Detta förslag finner jag intressant och man skulle kunna säga att vi i dagens samhälle alla 

är recensenter av den reklam vi ständigt ställs emot. Reklam är företagets ansikte utåt och 

om vi inte gillar reklamen kan det bli konsekvenser för företaget.  Ett exempel på hur 

mottagarna kan vara med och påverka den reklam som sänds ut är att de via sociala medier 

kan uttrycka sina åsikter.  

I Norge blev nyligen sportkedjan XXL:s nya reklam för mycket för folket. Reklamen visar 

människor och zombier slåss mot varandra med sportredskap. XXL fick via sin 

                                                             
31 Hvitfelt & Nygren 2009:26 
32 Boisen 2003:283 
33 Lindqvist 2001:115 
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Facebooksida många upprörda reaktioner från människor som inte tyckte att reklamen var 

passande för att få visas på bästa sändningstid i norsk tv.
34

 Trots att reklamen även mottog 

en hel del positiva reaktioner valde XXL ändå till slut att tillfälligt stoppa reklamen på tv. 

Detta är ett bevis på hur mycket vi som mottagare kan påverkas av reklam och samtidigt 

påverka den.  

 

2.3  Billy Ehn & Orvar Löfgren – Kulturanalys 

 

Som hjälp till att förklara problemformuleringen används bland annat begreppet kultur. 

Begreppet kultur kan förknippas med livsstil och Ehn & Löfgren utgår från kultur som en typ 

av ”kollektivt medvetande”.
35

 Genom att inrikta sig på gemenskap kan man se hur det går till 

när olika individer förenas.
36

 En aspekt som tidigare nämnts i denna studie är att 

reklamprodukter används för att uppnå en viss social och kulturell status samt för att skapa 

identitet.
37

 Ehn & Löfgren ställer sig frågan hur stilar, smaker, kläder med mera bidrar till att 

stärka gruppkänslan.
38

  Reklam bidrar till just detta, att skapa gemenskap och genom bland 

annat kollektiva identiteter kan sammanhållningen främjas.
39

 Ehn & Löfgren tar även upp 

klassbegreppet som de menar har spelat ut sin roll i det nutida samhället och istället handlar 

om de sociala, ekonomiska och kulturella resurser som i sin tur skapar hierarkier och 

beroendeförhållanden.
40

  

 

 

2.4  Pierre Bourdieu - Symboliskt kapital & fält 

För att gå vidare med Ehn & Löfgrens tankar kring klassbegreppet finner jag det även relevant 

att använda Bourdieus teorier angående symboliskt kapital och fält. Begreppet symboliskt 

kapital beskrivs utifrån symboliska värden, samt delas in enligt kulturellt, socialt och 

ekonomiskt kapital. De symboliska värdena hänger ihop med tillhörighet inom en viss grupp 

eller till en specifik företeelse. Bourdieu ger ett exempel på hur man genom klädkoder kan 

                                                             
34 http://www.dagensmedia.se/nyheter/tv/article3592302.ece 
35 Ehn & Löfgren 2001:9 
36 Ibid 
37 McQuail 2005:343 
38 Ehn & Löfgren 2001:9 
39 Ehn & Löfgren 2001:10 
40 Ehn & Löfgren 2001:66 
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urskilja olika hierarkier i samhället.
41

 Översatt till dagens moderna samhälle kan detta liknas 

vid de tekniska prylar man äger. Kulturellt kapitalet beskrivs dels av förhållande till 

finkulturen inom konst, språk och så vidare, men också av den kunskap och erfarenheter som 

en individ har. Det sociala kapitalet beskriver en individs sociala nätverk och tillhörighet i 

olika sammanställningar exempelvis i en familj, i en fritidssysselsättning eller på en 

arbetsplats. Det ekonomiska kapitalet handlar om vilken ekonomisk status man har i samhället 

exempelvis via klasstillhörighet.
42

 När de olika kapitalen (kulturellt, socialt och ekonomiskt) 

förvandlas till symboliskt kapital kan de uppfattas av sociala agenter. Genom agenternas 

perceptionskategorier kan de känna igen dem, erkänna dem och tillskriva dem ett värde.
43

  

Istället för att tala om samhället använder sig Bourdieu av begreppet det sociala rummet 

och/eller fält. Ett fält ses som en del av det sociala rummet, en grupp som omges av en 

specifik tillhörighet som skapas via ett kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Det vill säga 

symboliska kapital som skapar en tillhörighet inåt emot gruppen men också en distans 

gentemot andra fält i det sociala rummet. Jag kommer i studien att se på reklambyråerna som 

ett fält inom det sociala rummet och som innehavare av resurser för att påverka sin omgivning 

(mottagaren).
44

 Bourdieus tankar kan även kombineras med en mer flexibel syn där det som är 

värdefullt och fint kan variera över tid och rum, där synen på dessa värden kan förändras 

genom reklamens roll.  

 

2.5  Pierre Bourdieu – Habitus 

Bourdieu förklarar begreppet habitus som en produkt av historien som producerar individuella 

och kollektiva vanor, livsstilar, värden och smaker. Dessa handlingar menar Bourdieu sker 

som ett resultat av medärvda handlingsmönster vilket man är omedveten om. Habitus kan 

enkelt beskrivas som de inlärda handlingsmönster eller handlingspositioner som uppstår 

mellan människor som delar ett visst sorts kapital.
45

 Habitus bestämmer även skillnaden 

mellan bra och dåligt, got och ont med mera.
46

 Dock är denna skillnad inte alltid den samma 

från person till person. ”Så kan till exempel ett visst beteende eller en viss tillgång framstå 

                                                             
41 Bourdieu 1999:102 
42 Bourdieu 1999:90 
43 Bourdieu 1999:97 
44 Bourdieu 1999:15–16 
45 Bourdieu 1999:18 
46 Bourdieu 1999:19 
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som distingerad för den ene, pretentiös eller skrytsam för den andre och vulgär för den 

tredje.”
47

  Individens habitus kan ändras genom en förändrad social position i livet. Villkoren 

som en gång skapade individens habitus är inte de samma. Detta behöver nödvändigtvis inte 

ha och göra med ett ökat ekonomiskt kapital utan kan även handla om att smaken för olika 

saker blir annorlunda beroende på kapital. 

 

2.6  Stuart Hall – Encoding (kodning) & decoding (avkodning) 

 

Stuart Hall var en av grundarna till Cultural Studies och han bidrog till att föra in 

strukturalismen och semiotiken in i Cultural Studies-fältet. Han är dock mest känd för sina 

diskussioner om begreppen encoding (kodning) och decoding (avkodning).
48

 Det går ut på att 

en sändare skickar ett meddelande till en mottagare. Innehåll kodas av en sändare och som 

sedan överförs i form av en ”text” för att till sist avkodas av en mottagare. Kodningen är den 

del i kommunikationsprocessen som omvandlar det planerade budskapet till tecken och 

objekt. I avkodningen tolkar man och omvandlar budskapet till tankar och skapar sig då en 

meningsfull bild av budskapet. Denna avkodning kan påverkas av vilka erfarenheter, 

värderingar, attityder med mera som mottagaren och sändaren har. Dessa två begrepp finns 

även i sociala medier (t.ex. Facebook) där människor interagerar med varandra. Om vi till 

exempel sänder ut ett meddelande på Facebook vet vi inte om det kodade meddelandet 

avkodas i den meningen som vi hade tänkt. Det kan finnas läsare (mottagare) som avkodar 

meddelandet på det sätt du vill och det kan finnas läsare (mottagare) som avkodar 

meddelandet på ett helt annat sätt.  Detta enligt de erfarenheter, värderingar med mera som 

läsaren (mottagaren) har. Genom dessa olika avkodningar har vi lärt oss vad som fungerar och 

vad vi får göra, alltså vad som är acceptabelt att sända ut och vad som inte är det.  

I en artikel från 1973 diskuterar Hall begreppen som syftar till förhållandet mellan reception 

(mottagandet) och produktionen av kultur.
49

 I artikeln riktade Hall kritik mot den empiriska 

amerikanska medieforskningen som […]”ser kommunikation som en problematisk 

förmedling av ett budskap till en mottagare”. Hall menar att processen mellan produktionen 

och receptionen är problematisk då budskapet av dessa två påverkas av olika faktorer, såsom 

vilket medium som används och i vilket sammanhang som budskapet utformas i. Han 

                                                             
47

 Ibid 
48 Miegel & Johansson 2002:250 
49 Miegel & Johansson 2002:250 
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forstätter med att […]”ett budskap alltid konstrueras och tolkas av den som sänder det, 

konstrueras och tolkas av den som tar emot det och de två tolkningarna överensstämmer inte 

alltid med varandra”.
50

  Man kan alltså inte se mottagarna som alltigenom lika som tolkar 

allting på ett och samma sätt utan mottagarna består av olika sociala grupper som är olika 

benägna till att tolka saker på ett visst sätt. Hall menar att då kommunikationen sker i kodad 

form kan den ha flera möjliga betydelser, den är polysemisk. Det innebär att det som har 

kodats in kanske inte är i enighet med det mottagarna avkodar. Dock poängterar han att en 

text inte kan avkodas på ett oändligt sätt utan menar att det finns begränsningar för olika 

tolkningar då texten är strukturerar på ett sådant sätt att det bär på en ledande eller prefererad 

betydelse.
51

  Dessa två begrepp kan användas för att förstå och analysera texter.  

 

2.7  Sammanfattning av teoretisk ram 

Kapitlet börjar med vad tidigare forskning har kommit fram till och en diskussion kring detta. 

Genom den tidigare forskningen kan man få en förståelse för vad det är som skapar det som 

anses vara bra respektive dåligt med reklam och varför attityden kring reklam är som sådan. 

Den tidigare forskningen ger även en inblick hur reklamen har förändras genom åren och vad 

man kan se idag är att utvecklingen går fort framåt och att nätbaserade fora i framtiden 

kommer få större betydelser för hur reklam skapas.  

 Den teoretiska ramen ligger som grund till studien finner jag har stor relevans för att kunna 

ge en introduktion och förståelse för alla de underliggande delar som kan koppas till reklam.  

Reklam leder till konsumtion och genom konsumtion av vissa varor kan man uppnå viss 

social status. Detta kan kopplas till det sociala, ekonomiska och kulturella kapitalet som bland 

annat Ehn & Löfgren tar upp men som Bourdieu utvecklar i sina teorier kring symboliskt 

kapital och fält. 

Stuart Halls begrepp encoding (kodning) och decoding (avkodning) användas för att ge en 

förståelse för hur budskap kan sändas och mottas. 

 

                                                             
50 Ibid 
51 Lindgren 2005:16 
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3. Metod 

I studien används flera metoder. Detta för att besvara forskningsfrågan på bästa sätt. 

Metoderna som används är studier av fältet reklambyråer samt intervju och textanalys. Denna 

studie genomförs genom att titta på tidigare forskning kring ämnet samt att ta del av tidigare 

kurslitteratur och annan litteratur som är relevant för studien. Att kombinera flera metoder i en 

studie görs här i syfte att få ett perspektiv på ämnet och vad som tidigare skrivits om detta. 

 

3.1 Urval av respondenter & fält 

Fältet som används i studien är reklambyråer som producerar reklam i Sverige för den 

svenska marknaden, samt att reklamen som produceras har en visuell form. I några fall av 

intervjuerna med representanterna kom det fram att de även producerar reklam för enstaka 

länder i utlandet. För att göra fältet mer hanterbart då det inte finns möjlighet eller ambition 

att låta alla reklambyråer i Sverige representeras i studien, har ett urval av reklambyråer gjorts 

för att utgöra fältet i förhållande till forskningsfrågan. Reklambyråerna är tre stycken till 

antalet och består av reklambyråerna Fristil och M&CO, belägna i Halmstad, samt Zebra som 

finns i Trollhättan. Dessa arbetar främst mot en lokal marknad. Att just dessa reklambyråer 

används i studien bygger på ett bekvämlighetsurval, då jag själv befann mig i Halmstad och 

Trollhättan.  

Genom att se på reklambyråerna i studien som ett fält som omges av speciella ramar går det 

att se vad som är specifikt med dem och deras sätt att arbeta vilket är det studien bygger på.  

Förhållningssättet som antas i relation till reklambyråerna, är lekman på området som 

undersöks. Som medie- och kommunikationsvetenskapsstudent finns givetvis en viss insikt 

om hur reklambyråer kommunicerar reklam men inte så pass omfattande att jag själv är 

medlem av fältet. En elevroll intas i förhållande till reklambyråerna som här får utgöra lärare 

inom ämnet.
52

  

Access och tillgång till fältet nås genom att beakta de forskningsetiska principer som omger 

forskarprocesser. Där nämns fyra huvudkrav för hur man i en forskningsställning bör förhålla 

sig till arbetet. Dessa av: 

                                                             
52 Aspers 2011:39 
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1. Informationskravet 

2. Samtyckeskravet 

3. Konfidentialitetskravet 

4. Nyttjandekravet
53

 

 

Dessa punkter berör bland annat vikten av att skapa tillit mellan fältet och studien, vilket 

bygger på antagandet om att fältet känner tillit till oss som bedriver undersökningen i studien. 

Det gäller i detta fall främst via intervjuerna då kontakten med fältet tas. För att främja tillitet 

finns en tydlighet i kommunikationen till vad grunderna för studien är samt syftet med 

studien.
54

 Enligt kravet på konfidentialitet ges reklambyråerna möjligheterna att vara 

anonyma i studien.
55

  Studien har ingen nyckelinformant som gett en ingång till fältet, vilket 

hade varit till nytta i intervjuarbetet och vid kontakten med fältet.
56

  

Alla representanter från reklambyråerna som blivit intervjuade för denna undersökning har 

blivit tillfrågade om de vill medverka anonymt eller ej. Alla representanter har avböjt 

anonymiteten.  

 

3.2  Intervju som metod 

För att få en inblick i hur reklamskapare arbetar i praktiken används intervju som 

undersökningsmetod. När det kommer till vilken intervjuform som skall användas, finns det 

några att välja bland. I detta fall används den semistrukturerade intervjuformen. Intervjun 

utgår från ett antal fasta frågor som baserar sig på teman som sedan tillåter intervjuaren att 

ställa följdfrågor. På detta sätt kan en fråga-svardialog skapas.
57

 De semistrukturerade 

intervjuerna är så kallade djupintervjuer.  

Genom att använda djupintervju som intervjuform skapas underlag till den kvalitativa 

forskningen. Djupintervju skapar en öppen dialog och meningen med denna typ av 

intervjuform är att få insikt i det område som undersöks. Fördelen med djupintervjuer är att 

den tillåter nya frågeställningar och intervjun blir därmed flexibel.  

                                                             
53 Olsson 2008:78 
54 Olsson 2008:84–85 
55 Olsson 2008:80 
56 Lalander 2011:95 
57 Aspers 2011:143 
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Eftersom de svar som erhålls från intervjupersonerna kan variera från byrå till byrå tillåts 

intervjuobjektet att själv ta upp saker som kan vara intressant för undersökningen. Genom 

detta kan nya frågeställningar skapas.
58

 

I detta fall används intervjuerna med representanter från reklambyråerna som en metod för att 

inhämta information om området. Genom en intervjuguide skapas struktur i intervjun. 

Frågorna i denna intervju utarbetas utifrån teman som branschens utveckling, mottagaren, 

uttrycksformer, nya forum, tilltal, attityder och etik. Målet är att skapa korta intervjufrågor 

och på detta vis få längre intervjusvar. Genom att ställa frågor som; Hur tänker du? Kan du 

utveckla det lite? Och att be intervjuobjektet ge exempel på svaren som ges undkommer man 

Ja eller Nej svar. Det finns en förhoppning om att intervjuobjektet ska ge egna beskrivningar 

och tolkningar baserat på frågorna som ställs. En semistrukturerad intervju innebär även mer 

flexibilitet i frågeställningen då nya frågor kan uppstå baserande på vad intervjuobjektet 

svarar.
59

 

Det är viktigt att intervjun inte styrs utan att den som blir intervjuad får berätta utifrån sina 

erfarenheter och tankar om ämnet.
60

 Genom att ställa samma frågor till samtliga reklambyråer 

finns det en förhoppning om att i ett senare skede göra en komparativanalys. Det ideala hade 

varit att göra en testintervju i form av en förstudie för att se hur frågorna fungerar och vilken 

respons de får men på grund av tidsramen för studien är detta ett moment jag fått förbise. 

 

3.3 Textanalys 

Metoden textanalys används för att ta del av det redan pågående samtalet kring ämnet reklam 

och kommunikation. Detta sker i form av studie av tidigare texter som till exempel litteratur 

som berör ämnet, forskarrapporter samt tidigare studier. Tanken är att denna studie ska grunda 

sig på det tidigare samtalet och sedan tillföra den egna riktningen till samtalet.
61

  

Den kommunikation som reklambyråerna använder sig av knyts även samman med de 

kommunikationsmönster som tidigare studier sett representerade. Detta för att underbygga de 

mönster som ses via denna studie. Även teorigrunden som används är hämtad från tidigare 

                                                             
58 Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:41 
59 Aspers 2011:146 
60 Kvale & Brinkmann 2010:144 
61 Boréus 2011:131–132 
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resonemang i ämnet och valda utifrån att de finnes vara intressanta för studien och att det inte 

är relevant att utesluta dem.
62

 

 

3.4 Kodning & tolkning 

Transkriberingsarbetet genomför jag själv och baseras på de intervjuer som genomförts med 

reklambyråerna. Det transkriberade materialet kodas under olika ämneskategorier enligt de 

indelningar inom kommunikation som tidigare nämnt, som branschens utveckling, 

mottagaren, uttrycksformer, nya forum, tilltal, attityder och etik. 
63

  

Att dela in materialet under kategorier gör att det är lättare att få en översiktsbild över det 

insamlade materialet samt att orientera sig i det. Detta förbereder materialet för analysen, det 

vill säga momentet att plocka isär och tolka de olika delarna samt syntesen som innebär att 

sätta ihop delarna enligt min tolkning.
64

 

Tolkningen av de olika delarna förstås genom att studera helheten, det vill säga det som 

Aspers beskriver som aktörens livsvärld. Det går inte att genomföra en balanserad tolkning av 

materialet baserat på lösryckta data, utan man måste förhålla sig till materialet som helhet. 

Via tolkningen av materialet skapas en mening i förhållande till materialets information. 

Mening är inte något som finns utan något som skapas i förhållande till betydelsen av i detta 

fall kommunikationen i reklam.
65

  

 

3.5 Reliabilitet & validitet 

Reliabilitet och validitet är två begrepp som syftar till mätningen inom den undersökning som 

genomförs i studien. Reliabilitet syftar till det man faktiskt mäter och validitet till det man vill 

mäta.
66

  

För att vara säker på att studien har både reliabilitet och validitet ställs frågan om jag mäter 

det jag tror att jag mäter, samt vilken metod som bäst kan användas för att besvara frågan som 

                                                             
62 Boréus 2011:149 
63 Aspers 2011:169–170 
64 Ibid 
65 Aspers 2011:42–43 
66 Aspers 2011:253 
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ställts i studien.
67

 Begreppen reliabilitet och validitet är viktiga att bejaka under studien så att 

de inte leder åt olika håll. Om inte detta görs kan man i slutskedet av studien inneha ett 

material som inte mäter det som var syftet med studien.
68

  

Om en studie ska vara styrkt via reliabilitet ska samma studie kunna genomföras på nytt vid 

en annan tidpunkt och av en annan undersökare.
69

 Denna studie kommer att kunna 

genomföras på nytt av andra undersökare, men det är inte säkert att svaren kommer att vara 

desamma eftersom denna studie omges av ett fält vars verksamhet utvecklas och förändras i 

förhållande till tiden. Till exempel om man studerar reklamfilmer från år 2004 och 

reklamfilmer gjorda år 2011 får man inte fram samma svar gällande deras kommunikation och 

förutsättningar. Detta med tanke på att internetbaserade forum som Youtube som lanserades 

år 2005 har förändrat hur reklamfilmer kan se ut och spridas.  

Med validitet ämnar man att förhålla sig till ”sanningen” och spegla det som är sant i studien. 

I denna studie görs en ansats till att förhålla sig till sanning både via inhämtningen av 

information och vid tolkningen av den, men eftersom sanningsbegreppet är relativt och inte 

något konstant kan inte detta garanteras.
70

  

 

3.6  Reflektion av metod 

Här presenteras exempel på problematik som man kan komma att ställas inför på grund av de 

val som gjorts inom metod. Alla metoder har sina svagheter, det gäller att vara uppmärksam 

på dem och vad de kan betyda för studien. Svagheterna i förhållande till metod kan uppstå då 

till exempel metoden inte är bruklig för att besvara studiens syfte.  

3.6.1 Intervju 

Problematiken med intervjuer ligger bland annat i att skapa ett bra klimat i intervjusituationen 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad. Det är även viktigt att det finns en god 

maktbalans mellan dem, detta för att skapa grundförutsättningar för en väl genomförd intervju 

där personen som blir intervjuad känner sig trygg och har tillit att svara på de ställda frågorna. 
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Annars finns det risk för att intervjun blir fattig på information, vilket inte främjar studien.
71

 

Detta har jag varit medveten om och arbetat för att det ska bli ett bra intervjuklimat. 

 

3.6.2 Textanalys 

Metoden med textanalys är beroende på att man hittar bra och sakliga texter som kan 

användas och analyseras i förhållande till frågan man ställer i studien. Detta har jag varit 

medveten om vid de val av texter som valts att ta med i studien. Jag har även arbetat med att 

förhålla mig till texter som är aktuella för dagens reklamlandskap. Ett undantag Sven 

Lindqvist text som dock har gått att anpassa till dagens medielandskap. 

 

4. Studie av reklambyråer 

Här presenteras resultatet kring de intervjuer som gjorts med reklambyråerna Fristil, M&CO 

och Zebra. Under intervjuerna med representanterna framkom att de två förstnämna 

reklambyråerna arbetar nära varandra samt lånar kompetens sinsemellan. Detta reflekteras i 

att de svarade ganska lika varandra i hur de arbetar på reklambyrån och vad de har för syn på 

olika kommunikationsformer. Detta tycker jag är viktigt att lyfta fram, samt att detta möjligen 

kan medföra att studiens resultat blir lite enahanda, då det inte finns något ordentligt underlag 

för jämförelse reklambyråerna emellan.  

 

4.1 Reklammakare som sociala agenter 

När Bourdieu talar om samhället använder han sig av begreppet fält. Fältet är en del av det 

sociala rummet där det går att urskilja agenternas sociala positioner. Genom agentens 

(reklammakarens) habitus och dess sociala, ekonomiska och kulturella kapital skapar agenten 

sin position.
72

 En grupp av människor som förenas genom ett gemensamt intresse är ett socialt 

fält. På detta sätt kan reklammakarna ses som sociala agenter i ett socialt fält. Vilken position 

har då reklammakare (agenter) i det sociala rummet? Enligt Bourdieu baseras positionerna på 

                                                             
71 Aspers 2011:141–142 
72 Bourdieu 1999:15 
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det ekonomiska kapitalet samt det kulturella kapitalet. Ju mer agenterna har gemensamt desto 

närmare befinner de sig i de två dimensionerna (ekonomiskt och kulturellt) och ju längre ifrån 

de befinner sig varandra, desto mindre har de gemensamt. Bourdieu ger exempel på vilka som 

har stor total kapitalvolym och därmed står i den första dimensionen. Bland dessa finns 

universitetsprofessorer och företagsledare. De som står i motsats till detta är de med minst 

ekonomiskt och kulturellt kapital, exempelvis okvalificerade arbetare. Bourdieu ställer sig 

frågan ”varför det är viktigt att fråga sig vilket intresse agenterna kan ha av att handla som de 

gör”.
73

 Han menar att agenterna inte behöver ha rationella skäl som styr deras handlingar utan 

att de kan handla förnuftigt utan att vara rationella. Även om agenternas handlingar inte utgår 

från något förnuftsskäl kan man ändå ange skälen för deras handlingar utifrån 

rationalitetshypotesen.  

Enligt sociologin bygger agenternas handlingar på ett skäl samt att de inte handlar grundlöst 

och godtyckligt. Detta innebär att agenternas skäl måste klarläggas för att göra ”det möjligt att 

förklara och omvandla en serie till synes osammanhängande, godtyckliga handlingar till en 

sammanhängande serie, till någonting man kan förstå utifrån en enskild princip eller ett antal 

sammanhängande principer”.
74

 

 

4.2 Reklambyråernas bakgrund 

De reklambyråer som intervjuats i studien arbetar med att ta fram allt från logotyper, 

kommunikationsstrategier för företag och regelrätt reklam i tryck och för webb. 

Reklambyråerna arbetar ihop med företaget/kunden i framställningen av material. I vissa fall 

arbetar man fram det som kommer att vara företagets nya utformning och i andra fall finns det 

redan tydliga ramar som företaget vill förknippas med till exempel logotyper, bilder, färger, 

och typografi.  Resultaten från intervjuerna redovisas här nedan. 

 

4.2.1 Fristil Reklam & Webbyrå 

Fristil Reklam & Webbyrå har en lång erfarenhet av reklamuppdrag och det framgick i 

intervjun med dess representant Mårten Lerner att det tog honom 20 år efter sin utbildning till 
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att han började jobba med reklam. Han säger själv att […] ”reklamare, ah vilket släkte!” och 

syftar på att man vet om att många tycker så men poängterar ändå att reklam kommer alltid att 

behövas och kommer aldrig att försvinna, vare sig det är elektroniskt eller tryckt. 

4.2.2 M&CO Reklambyrå  

M&CO Reklambyrå har funnits sedan 1996 och dess representant i studien Mats Person är 

projektledare/copywriter på företaget. Han har 20 års erfarenhet av branschen och det är han 

som bland annat utformar textbudskapet och lägger upp strategin för uppdragen.  

 

4.2.3 Zebra Reklambyrå  

Zebra Reklambyrå startades för 9 år sedan och har en lång erfarenhet av att hjälpa företag 

med bland annat imagebyggande. Kristina Bang är projektledare på företaget och har jobbat 

där sedan januari 2012. Att hon är en kvinna och jobbar inom branschen ser hon bara fördelar 

med. Genom att vara olika tänker man annorlunda kring reklam och kan ge olika 

infallsvinklar som leder till en bra mix och ett bättre resultat. Hon menar att om alla tycker 

samma blir det inte kreativt. 

 

4.3 Branschens utveckling 

I Sverige har debatten kring reklam mestadels handlat om vilka Tv-kanaler som får distribuera 

tv-reklam samt vad för typ av reklam som får visas. Frågan har även varit ja eller nej till 

reklam. I takt med att nya varumärken och produkter växer sig större måste även reklamen 

utvecklas eftersom den annars riskerar att försvinna i den mängd av reklambudskap som vi 

ständigt matas med. Genom detta har nya fora utvecklas, däribland på sociala medier.
75

 

Reklamen har även utvecklas så den kan distribueras via bland annat applikationer. 

 I en intervju med en representant från en av de tre reklambyråerna som gjordes visade det sig 

att de tydligt märker av utvecklingen mot Internet och applikationshållet men framhåller 

samtidigt att den trycka reklamen alltid kommer att finnas kvar.
76
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Den utveckling som reklambyråerna ser är att reklam blir mer anpassad efter Internetbaserade 

forum, samt att sprida reklam via Internet blir ett måste om företaget ska nå ut med sin 

reklam. Representanten från Zebra reklambyrå pekar på att utvecklingen av branschen går 

snabbt och ställer sig frågan hur det kommer att gå om 20 år.
77

 I och med att alla medier 

utvecklas, till exempel webbreklam, webbtv och appar blir man specialist på olika områden 

och man kan jobba på alla möjliga sätt, det är tekniken som styr. Positioner förskjuts och 

funktioner omfördelas. Genom dessa nya lösningar kommer det upp nya jobb inom 

reklambranschen och man får ständigt lära sig nya saker och det gäller att hitta unika 

lösningar.
78

  I det snabbt föränderliga medielandskapet behöver de som är verksamma inom 

branschen ha förståelse för de ekonomiska och affärsrelaterade svårigheter som branschen 

möter, detta för att kunna fatta bättre beslut. 

Dessa ”nya medier” som främst berör digitala medier skapar nya sätt att tolka saker och ting 

på. Genom att hitta olika twister så man kan sticka ut i bruset och det gäller att hänga med i 

branschen, annars tappar man mot konkurrenterna.
79

  

 

4.3.1 Vad påverkar reklambyråerna? 

I och med att bruset ständigt ökar förändras reklambyråernas arbetssätt. Nu konkurrerar inte 

reklambyråerna enbart med varandra utan även med PR-byråer eftersom gränserna mellan 

dem suddas ut. En anledning till detta är att sociala medier har blivit en kanal för reklam.  

Denna utsuddning mellan gränserna leder till att många reklambyråer väljer att nischa sig 

samt att vissa specialiserar sig på just digitala former. Då medielandskapet förändras och att 

fler digitala medier involveras gäller det för reklambyråerna att jobba mer för en integrerad 

kommunikation för att kunna föra ut sina budskap. Det kräver också en ökad snabbhet där det 

gäller att hålla sig á jour för att kunna sprida relevanta budskap och aktiviteter.  
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4.3.2 Mottagaren 

Mottagarens attityd påverkar i stor grad hur reklambyråerna arbetar. Mottagarna blir allt mer 

kräsna och det gäller då för reklambyråerna att komma med något nytt och nyskapande. Ett 

sätt att minska mottagarnas negativa attityd till reklam kan vara att anpassa den till individen 

istället för att sända ut massutskick. Ett exempel på detta är Telekombolaget Ericsson som för 

ett par år sedan utvecklade en produkt rörande individanpassad reklam. Problemen som 

uppstod rörde bland annat hanteringen av information om konsumenten. Lösningen på detta 

var att få konsumentens förtroende genom en rad olika lagar och regleringar. På detta sätt 

kunde man få konsumentens medgivande.
80

 

Individanpassad reklam och rabatter kan man även se i vissa affärer som använder sig av 

själv-scanning. Du som medlem i den specifika affären får rabatter och erbjudanden baserat 

på produkter du tidigare har handlat. Detta baseras dock på att information lagras men genom 

att man som kund har skrivit på ett avtal om själv-scanning har man givit sitt medgivande till 

att personuppgifter lagras i datasystemet.  

Även vem mottagaren är påverkar hur reklamen kommuniceras. Är mottagaren man eller 

kvinna? Män och kvinnor har olika behov, vilket en del beror på den habitus man besitter men 

även det kulturella, sociala och ekonomiska kapitalet. 

4.3.3. Val av kunder 

Reklambyråerna påverkas även av valet av kunder. Nu jobbar man mer långsiktigt med en och 

samma kund för att bygga upp kapitalvärden. På detta sätt skapar man en relation till kunden 

och lär känna dem och kan vårda deras varumärke. Det handlar även om resultat, att öka 

försäljningen och lönsamhet. 

 

4.4 Mottagaren/Målgrupp 

Tala med bönder på bönders vis och med de lärda på latin.
81
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Detta citat använde sig representanten från M&CO av när han syftade på hur utformningen 

och tilltal i reklamen ser ut beror på mottagaren, till exempel kommunicerar man på olika sätt 

om man vänder sig till en yngre publik eller till en äldre. 

Detta gäller alla delar av utformningen som till exempel uttrycksform, vilket fora man 

använder och hur man väljer att tilltala mottagaren.
82

  Reklamens utformning är utarbetad för 

att sprida information om den specifika produkten och utifrån hur företaget vill framställas 

utåt.   

Detta görs för att skapa en kontakt mellan företaget, produkten och den mottagaren man vill 

nå. Val av mottagare kan även bero på om reklambyrån arbetar utifrån masskommunikation 

eller relationskommunikation. I det förstnämnda har man en tilltänkt målgrupp men man vet 

mindre om sina mottagare. Här ska man försöka nå ut med sitt budskap till en målgrupp som 

består av olika individer med olika intressen och attityder.
83

 En kommunikation kan ofta börja 

genom masskommunikation som sedan utvecklas till en relationskommunikation där man vet 

mer om sin målgrupp och kan då skapa budskap som är speciellt framtagna till den specifika 

målgruppen.
84

 

I en reklamfilm använder man sig av känslor för att budskapet skall tas in, här går man mer på 

känslor än på fakta, dock behövs också faktadelen.  Även sex, våld och humor säljer vid 

reklamfilm men de två förstnämnda passar sig inte till annonser. Men allt detta beror på 

målgruppen och kunden.
85

 För att uppnå högsta möjliga spridning har reklambyråerna allt mer 

börjat intressera sig i sina målgrupper. Det utförs bland annat målgruppsanalyser för att kunna 

förstå målgruppens beteenden och vilka preferenser de har. Informationen man får utifrån 

analysen används sedan i utformningen av reklam.
86

 

 

4.5 Uttrycksformer  

De uttrycksformer som reklambyråerna använder är som ovan nämnts sammanflätade med 

den tilltänkta mottagaren. Vad man kan säga angående uttrycksformer är att de generellt utgår 

från två olika plan. Man kan göra ett val i utformningen gällande djupa eller grunda argument 
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samt mellan bild eller text. Dessa val beror på vad och hur man vill kommunicera samt till 

vem och vilka. Djupa argument med text/siffor och djupa argument med bild/musik kräver en 

engagerad målgrupp och här förmedlar man djupa budskap med hjälp av känslor och fakta. 

Utgår man istället från enkla argument som inte ställer höga krav på målgruppen använder 

man sig av grunda argument med text/siffor och grunda argument med bild/musik.
87

  Bilden 

blir mer intressant och utformat på ett sätt som riktar sig till målgruppen. Vilken utformning 

reklambyrån använder sig av beror alltså på hur målgruppen ser ut. 

 

4.6  Nya fora 

De tre representanterna från reklambyråerna fastslår att Internet som kanal för 

reklamspridning har blivit ett måste. De representanter jag intervjuat använder sig inte i någon 

större utsträckning av medproducenter. En medproducent kan vara en mottagare som bidrar 

med foton, filmer och så vidare i skapandet av reklam. (Ett exempel är Halebop) 

Representanterna anser ändå att det är en intressant och effektivt sätt att sprida information på. 

Annars hade de ett relativt traditionellt seende på reklam.  

Grunden i reklam är text och bild.
88

  

De framtida fora inom reklam är knutna till den tekniska utvecklingen. Aktuellt just nu är 

playtjänster via Internet och app:ar (applikationer) via smartphones (på svenska 

smarttelefonier) och surfplattor. Men utvecklingen går snabbt framåt och kommer snart att 

symboliseras med något nytt. Det gäller för reklambyråerna att vara flexibla och hänga med i 

utvecklingen för att kunna möta mottagarna på bästa sätt. Den tekniska utvecklingen medför 

även att reklammakarna kan nischa sin reklam till enskilda individer eller grupper. Detta 

medför dock att reklammakarna måste veta en del om sina målgrupper och denna information 

kan man få fram genom till exempelvis olika undersökningar.
89
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4.7 Tilltal 

Olika tilltal som används i reklamen hänger ihop med dels vem mottagaren är och dels hur 

företaget vill framstå. Här kan ses att företagens symboliska kapital spelar en viss roll i vilket 

tilltal som väljs. Det handlar om att både marknadsföra produkten i sig och företaget som 

producerar produkten. En del företag vill bygga hela sin varumärkesgrund på fakta och 

kanske inte bryr sig om en snabb generering av inkomst utan siktar mer på ett långsiktigt 

arbete och ett förtroende från mottagaren.
90

 Till skillnad från andra företag som arbetar mer 

kortsiktigt och vill sälja ett stort antal av en viss produkt och där kanske ett humoristiskt tilltal 

är mer passande.  

 

4.8 Attityder 

Reklambyråerna märker av attityder i förhållande till en informationsmättnad hos mottagarna 

vilket de menar är på grund av det informationsbrus som finns i samhället. Mer och mer 

information sprids via mediernas alla kanaler och det har således blivit viktigare att producera 

reklam som når fram. Mättnaden inför reklam visar sig i en negativ inställning till 

densamma.
91

 På grund av den informationsmättnad som råder har mottagarna blivit mindre 

benägna till att bearbeta information.
92

 

 De har även märkt att attityden till dem själva som del av reklamfältet är i vissa fall negativt 

riktad.
93

 Detta attitydsmönster kan förtydliga fältet som en grupp och skapa mer avstånd till 

andra delar av det sociala rummet. De säger själva att reklam kan ses som ”ett onödigt ont” 

men att man har nått fram med sitt budskap när människor pratar kring produkten eller 

tjänsten, så kallad mun till mun.
94

  

Även Mats Alvesson och Ann-Sofie Köping skriver i sin bok ”Med känslan som ledstjärna” 

att föreställningen om reklam är att den är onyttig och något fult och att den förstärker 

stereotyper och skapar mer materialism och kommersialism.
95

 I de intervjuer Alvesson och 

Köping har gjort framkommer det att de inom reklambranschen har olika uppfattningar 

                                                             
90 Mårten Lerner, Fristil Reklam & Webbyrå 
91 Grusell 2008:18 
92

 Kristina Bang, Zebra Reklambyrå 
93 Mårten Lerner, Fristil Reklam & Webbyrå 
94 Kristina Bang, Zebra Reklambyrå 
95 Alvesson & Köping 1993:211 



26 
 

angående om det går att mäta kvalitet och effekter av reklam. Reklam handlar mycket om 

tyckande och det finns olika uppfattningar om vad som är bra och dåligt.
96  

 

4.9 Etiska riktlinjer 

Inom reklam finns olika regelverk som är till för att höja standarden på reklam. Det är ICC:s 

(International Chamber of Commerce, översatt på svenska, internationella handelskammaren) 

regler för reklam och marknadskommunikation som verkar på en internationell basis.
97

 När 

det kommer till etiska regler för den svenska marknaden har det marknadsetiska rådet tagit 

fram regler som är näringslivets självreglering för etisk marknadsförning.
98

 

Etiska reglerna är viktiga för reklambyråerna och det ses som en kvalitetsmärkning att 

reklambyrån utgår från tydliga etiska grunder. Reklambyråerna i studien tar avstånd från att 

göra reklam för politiska partier som beskrivs som inte vara seriösa. Även reklam som kan 

upplevas som kränkande tackas det nej till då reklambyråerna inte vill producera något de 

själva inte kan stå för.
99

 Samtidigt är det kunden som bestämmer men ”kunders reklam är 

reklam för oss.”
100

 Med andra ord handlar det om en balansgång. Manipulering och/eller 

redigering av bildmaterial bör förhållas till med varsamhet. Det beskrivs som viktigt att inte 

förvanskliga eller ändra karaktär på bilderna.
101

 Detta dels på grund av upphovsrättsliga frågor 

som att till exempel människor som syns på bilden måste ha godkänt bilden och 

sammanhanget som den ska visas i.
102

 

 

5. Resultat 

De slutsatser som kan dras av studien är att reklambranschen är en innovativ bransch som för 

sin egen överlevnad måste hänga med i utvecklingen. Medievärlden förändras snabbt och 

utvecklingen kan ta oväntade riktningar samtidigt som de gamla traditionella medierna tynar 
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bort.
103

  Mediekonsumtion, distributionsformer, mediernas innehåll såväl som mediernas 

ekonomi och teknik är några av delarna som förändringen berör. 
104

 

Eftersom vi känner en informationsmättnad krävs det från reklammakarna en allt mer 

uppfinningsrikedom. Reklammakarna måste även öka sin kännedom om målgruppens 

beteende och habitus. Reklam handlar inte enbart om att presentera en produkt utan dess syfte 

är mer omfattande än så. Reklamens utformning påverkar hur produkten uppfattas av 

mottagarens. Utformningen skapar inte bara en bild av produkten utan även en bild av det 

annonserande företaget. 

Eftersom konkurrensen ständigt ökar och mottagarna blir allt mer skeptiska till reklam måste 

nya sätt att nå ut till mottagarna skapas. Genom nya fora måste de som är verksamma inom 

reklambranschen förstå hur förändringarna påverkar företagets verksamhet, ekonomi och 

form.  Internetbaserade medier kommer att fortsätta att utvecklas och skapa fler 

innehållstjänster som konkurrerar med traditionella medier. Tekniken styr mycket av 

utvecklingen och detta kräver sina specialister på området. Positioner förskjuts och funktioner 

omfördelas. 

Reklambyråerna ser sig själva som hantverkare inom kommunikationsområdet och tog 

snickare som exempel där kunden/företaget man arbetar för preciserar vad det är man vill ha. 

Vad som styr reklambyråernas tänkande är kopplat till att de vill nå ut till så många som 

möjligt. Branschen fungerar på grund av att reklam alltid kommer att finnas och behövas. 

Utan reklam kommer företag med mera, ha svårt att nå ut till sina kunder och utan reklam kan 

det i vissa fall vara svårt att skapa information kring en produkt eller tjänst.  

Inom utvecklingsområdet beskriver reklambyråerna att företagen arbetar mer och mer enligt 

en ”in house” verksamhet vilket menas att företagen i större grad än förut har egna anställda 

på företaget som själva utformar dess reklam. Detta leder till att man inte behöver använda sig 

av en extern reklambyrå i utformningen av sin reklam.  

Utifrån vad reklambyråerna sade angående reklamens utveckling förstår man att de inom 

reklambranschen måste vara flexibel och insatt i den nya tekniken och nya medier för att 

kunna möta företagens visioner. Detta blir ännu viktigare för mindre byråer som arbetar mot 

färre kunder. Samt även till följd av det informationsbrus som leder till att man måste 
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producera reklam som blir uppmärksammad och når fram.  Talar man om kodning och 

avkodning måste reklambyråerna samverka med mottagarna för att få fram effektiva budskap.  

I studien blir det tydligt att reklambyråerna är väl medvetna om att vilka strategier de väljer 

att använda sig av är en viktig del i hur man väljer att kommunicera i reklamen. 

Reklambyråerna arbetar med att visuellt producera kundens önskemål. Reklamen styrs på så 

sätt mycket av kundens önskemål och vision om hur man vill framstå utåt emot mottagaren.  

Framtiden inom reklam är beroende av den tekniska utvecklingen, vilket leder till nya 

plattformer att producera reklam för. Detta kommer också att spela in i hur man väljer att 

kommunicera via tilltal och utformning med mottagaren. Nu möts vi även av olika 

uttrycksformer som till exempel filmsekvenser och ljud och med dessa former räcker det inte 

att tolka dem var för sig utan man måste se till hur de interagerar med varandra. I en 

reklamannons där till exempel både text och ljud ingår går det inte att analysera den ena eller 

den andra utan de måste ses till sin kontext. 

Så hur ser då morgondagens reklam ut? Studien visar på att utvecklingen går mot 

Internetbaserade hållet och det gäller för reklambyråerna att hänga med i svängarna. De som 

arbetar på reklambyråerna måste även ha tekniska kunskaper. Reklam blir allt mer 

individanpassad i ett medielandskap där det gäller att sticka ut i bruset. 

Ett belägg på att medielandskapet förändras är att Sveriges reklamförbund år 2009 ändrade sitt 

namn till Sveriges kommunikationsbyråer.
105

 

 

6. Reflektioner/Avslut 

Under arbetet med studien har det blivit tydligt att reklambranschen är under ständig 

utveckling och att den är en del av den tekniska utvecklingen. Ny teknik leder till nya fora 

vilka leder till nya plattformer för att möta en mottagare, vilket de som arbetar med reklam 

måste vara flexibla inför och interagera i reklamspridningen. 
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Bourdieus fråga vad för intresse reklambyråerna kan ha av att handla som de gör finner jag 

intressant och viktigt att fundera över. Reklam går oftast ut på att marknadsföra en produkt 

eller företag i syfte att öka försäljningen av dessa och genom detta öka företagets inkomster. 

Krasst sagt kan man säga att reklam går ut på att sälja. Reklambyråernas jobb är att få ut 

budskapet och att sälja produkten eller tjänsten. Detta i sig påverkar det sociala, ekonomiska 

och kulturella kapitalet bland människor. Om man funderar över vilka typer av produkter det 

görs reklam för kan man främst se saker som kläder, tekniska prylar, m.m. Detta är produkter 

som kan vara en del av skapandet av livsstilar och identiteter och som Grusell uttryckte det 

”Genom att ha eller inte ha en produkt markeras den sociala statusen”.
106

 Även Ehn & 

Löfgren menar att reklam bland annat bidrar till att skapa kollektiva identiteter.
107

  

Att definiera vad en reklambyrå arbetar med kan vara lite svårt då denna bransch är i ständig 

utveckling. Reklambyråerna kommer troligen i en framtid behöva skapa en egen nisch för att 

bibehålla sitt fält som reklambyråer. Liknande utvecklingsmönster har setts inom fotografin 

som fält, till följd av att kameran blev billigare och mer lättanvänd. Nu har mer eller mindre 

alla en kamera och kan ta egna bilder. Kommer samma utveckling att ske inom 

reklambranschen, när mer och mer reklam produceras av företagen själva? 

Det finns inget ”rätt” eller ”fel”, bara mer eller mindre effektiv reklamspridning. Reklam är en 

viktig del i den kulturella och sociala miljö vi lever i och kan ses som en central källa till 

bland annat information. Reklam kan även ses som en fora för åsiktsbildning och ger oss på 

ett dagligt basis föreställningar om identiteter och livsstilar.  Allt detta pågår utan att vi 

nödvändigtvis lägger någon större tanke kring det. 

En aspekt man kan ha i åtanke är att representanterna från Halmstad är män medan 

representanten från Trollhättan är en kvinna. Man kan fundera på om svaren kan variera 

beroende på deras ålder och kön. Det är även intressant att ställa sig frågan om kvinnor har 

svårare att ta sig fram inom en bransch som kan ses vara mansdominerat.
108

 Representanten 

från Zebra reklambyrå i Trollhättan såg bara fördelar med att vara olika kön i branschen då 

man tänker annorlunda kring reklam. Alvesson och Köping tar upp detta och menar att könet 

kan vara en symbolisk resurs i branschen. De ser en ökning av kvinnor i reklambranschen 
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(1993) och ser tecken på att den manliga personalens identitet stärks när de omges av unga 

och attraktiva kvinnliga kollegor.
109

 

 

7. Vidare studier 

Under arbetet med denna studie har jag uppmärksammat intressanta riktningar som man 

skulle kunna bygga vidare studier på. Dessa skulle exempelvis kunna vara: 

• Att studera mottagarens syn på reklam.  

• Att studera hur reklam påverkar den individuella konsumtionen.   

• Att studera hållbarhetseffekter i förhållande till reklam, som hur miljö och ekonomi 

påverkas.  
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