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Copyright

Denna uppsats är författarnas egendom och får ej begagnas för publicering utan författarnas 
eller deras rättsinnehavares tillstånd.

Sammanfattning

Vi befinner oss i ett nytt medielandskap, där marknadsföringsutvecklingen kontinuerligt 

bygger på nya teorier och strategier för att uppnå fördelaktiga och hållbara konkurrensmedel.

Uppsatsens syfte är att göra en explorativ studie om fenomenet galor. Detta sker utifrån 

teorier om kommunikation, varumärkesuppbyggnad samt köpbeslutsprocessen.  

Frågeställningarna syftar till att först och främst beskriva varför en gala arrangeras?

Följfrågor är: Vilka mål har de olika aktörerna med galan? Vilka medel används för att uppnå 

målen? Men även hur uppdragsgivare, pristagare och arrangörer förhåller sig gentemot 

varandra? Det vill säga vilka attityder upplevs, och vad är egentligen prisets effekt?

För att kunna få en så bra inblick som möjligt utförde vi en kvalitativundersökning, som 

grundades på sex stycken intervjuer, med aktuella aktörer inom Guldäggsgalan och 

Spinngalan. Övrigt material som används är litteratur inom marknadsföring, kommunikation 

samt forskning för småskaliga forskningsobjekt. Vi har även kortfattat beskrivit våra 

studieobjekt Spinngalan och Guldäggsgalan. Det vi kommer fram till är att ett vunnet pris 

inom en gala kan användas som ett komplement till den befintliga marknadsföringen. Priset 

genererar även positiva synergieffekter för alla medverkande parter, exempelvis som ökad 

status, image och ökad varumärkeskännedom. Vi drar även slutsatser att rekrytering och 

försäljning samt val av arbetspartner i viss mån kan kopplas till prisets effekt.

Nyckelord

Marknadsföring, PR, Gala, Guldägget, Spinngalan
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1. Inledning

I denna del beskrivs problemets bakgrund och problemformulering. Här behandlas även 

uppsatsens syfte, frågeställningar samt avgränsningar. Vi har även beskrivit viktiga begrepp 

och definitioner samt en introduktion till Guldäggsgalan och Spinngalan.

1.1 Bakgrund och problemformulering

Galor är inget nytt fenomen, tillexempel hölls den första Oscarsgalan år 19291, och 

Eurovision Song Contest år 1956.2 Det finns idag en uppsjö av galor, ett antal exempel på 

Svenska galor är: Rosa Bandet, Guldbaggen, 100-wattaren, Rockbjörnen, Grammisgalan, 

Rädda Barnen, Kristallen, Guldägget, Guldmusen och Fotbollsgalan, - ”Ja Du känner säkert 

igen ett flertal!”. Listan kan göras lång men det vi vill belysa är att det finns många, både 

kända och mindre kända galor, som delar ut priser med pompa och ståt inom de flesta 

branscher och organisationer. Nya galor tillkommer kontinuerligt, ett exempel på en helt ny 

gala är Svenska Rikslotteriets gala ”Våra eldsjälar”, som går av stapeln den 30 december 

2007, galan hålls för att hylla föreningslivets eldsjälar,3

Man kan undra vad som är grunden för, och syftet med alla dessa galors existens och 

framfart? Ämnesområdet för denna kandidatuppsats behandlar marknadsföring, därav följer 

nedan en kort introduktion och sammanfattning ur marknadsföringens historia som vi finner 

elementära för denna uppsats.

Den traditionella marknadsföringen bygger på att framföra information om en produkt och 

sedan sälja den.4 Fokus inom den traditionella marknadsföringen ligger inom 4p; pris, plats 

produkt och påverkan, samt transaktioner som koncentrerar sig på utbytet mellan pengar och 

produkter.5 I dag befinner vi oss i ett nytt medielandskap som påverkas av nya teknologier, 

ökad globalisering, nya transportmöjligheter samt ökande informations- och 

kommunikationsmöjligheter.6 Marknadsföringen utvecklas i takt med samhällstutvecklingen 

och bygger ständigt nya teorier och strategier för att uppnå fördelaktiga och hållbara 

konkurrensmedel. Det som var en vinnande strategi igår behöver nödvändigtvis inte vara det 
                                                
1 http://www.oscars.org/press/presskit/pdf/80aapk_06_oscarhistory.pdf 2008-01-02
2 http://www.escsweden.com/historia.htm 2008-01-02
3 www.expressen.se/noje/ tvsajten. 2007-11-03
4 Kotler,2002, Principles of marketing, Pearson Education,, sid.4
5 Kotler, 2002, Principles of marketing, Pearson Education, sid.98 
6 Besanko, 2007, Marketing Strategy. John Wiley & Son,sid.60-62
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imorgon.7 ”I takt med att marknaden mognar samtidigt som konkurrensen ökar och i många 

sammanhang blir allt mer global, är det alltför begränsat att bara ha erövring av kunder som 

marknadsföringens mål”.8 Med förankring ur den traditionella marknadsföringsteorin 

utvecklades den nuvarande Relations Marknadsföringen, där nyckelfunktionerna är relationer, 

nätverk och interaktion.9

Business to Business, B2B är ytterligare en utvecklad marknadsstrategi som har till syfte att 

bibehålla och skapa nya relationer samt utveckla nätverk. Fokus ligger på transaktioner av 

varor och tjänster mellan företag. Den stora skillnaden från konsumentmarknaden är 

marknadsstrukturen, efterfrågan på produkter samt storleken på beställda varor och produkter. 

Idag räcker det inte längre att bara synas, företagen måste kontinuerligt bearbeta sina 

relationer till kunderna och till deras uppdragsgivarna.10

Det ökade informationstrycket ställer krav på nya innovativa, strategiska riktlinjer att använda 

sig av i marknadsföringen, för att nå ut till nya och befintliga kunder.  Företagen måste arbeta 

med direkt kontakt med sina kunder, samt bygga upp långvariga relationer.11

Information är och måste vara lönsamt, men människan idag vill ofta ha mer än bara ren 

information - en upplevelse. 

Kotler uttalade sig redan år 1986 om vikten av PR som ett strategiskt verktyg inom 

marknadsföringsmixen.

“In addition to the four P: s of marketing strategy- product, price, place and promotion –

executives must add two more- power and public realations. I call such strategic thinking 

megamarketing”12

- Kotler 1986

Public Relations, PR hanterar och behandlar företagets kommunikation med dess olika 

publiker och intressenter.13 PR innebär ofta en indirekt kontakt med mottagaren via en 

oberoende tredje part som media eller en opinonsledare.  Exempelvis granskas och bearbetas 

                                                
7 Kotler, 2002, Principles of marketing, Pearson Education, sid.25
8 Grönros,2004 Service Management och marknadsföring en CRM ansats Kristianstads Boktryckeri AB, sid.32
9 Gummesson,1998, Relationsmarknadsföring: Från 4P till 30R, Liber, sid.22
10 Kotler,2002, Principles of marketing, Pearson Education, sid.235
11 Kotler,2002, Principles of marketing, Pearson Education, sid.33
12 Seth,1988,Marketing theory evolution and evaluation, John Wiley & Sons, sid.144
13 Karaszi, 2004, Stora PR-boken Scandbok AB, sid.9
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ofta informationen ett företag sänder ut av en journalist.14 Nedan visas en figur på hur olika 

marknadsföringskanaler kan se ut runt ett företag, där arbetsområdet inom PR förknippas med 

icke-köpta kanaler.

I slutet av 1990-talet blev det populärt bland företag att använda sig av eventmarknadsföring i 

sin marknadsmix.  Eventmarknadsföring är en PR- aktivitet som går ut på att företagen eller 

organisationerna anordnar eller köper äganderätten till evenemang, för att förmedla 

genomtänkta budskap, i syfte att marknadsföra sig själva eller sina tjänster och produkter. 

Vanliga företeelser inom eventmarknadsföring är kickoffer, mässor, konferenser, seminarier, 

festivaler, produktlanseringar etcetera och självklart galor. 15

I ett pressmeddelande 27 augusti, 2007, visar Institutet för Reklam- och Mediestatistik, IRM 

att eventmarknaden i Sverige växte med nära 10 % under det andra kvartalet år 2007. 

Eventmarknaden beräknades omsätta drygt 900 miljoner kronor under perioden. 16

Information från IRMs årsrapport 2006 förtydligar att det personliga mötet värderas högt av 

annonsörerna, samt att företagens investeringar inom eventmarknadsföringen har ökat mer än 

den genomsnittliga mediemarknaden. Nära 19 miljarder kronor spenderades på mässor, 

sponsring, events och presentreklam. Sponsringen visar starkas tillväxt med 15 procent, tätt 

                                                
14Karaszi, 2004, Stora PR-boken Scandbok AB, sid.89
15  Karaszi, 2004 Stora PR-boken Scandbok AB, sid.301
16 http://www.irm-media.se/irm/(hm4mr3554mpickm05hpzbp55)/pdf_public/pressmeddelande_q2-07.pdf, 2008-
01-02
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följt av mässor som ökade med 14 procent och events som tillsammans med presentreklam 

ökade med 10 procent jämfört med år 2005. 17

I en förstudie i form av en debatt anordnad av Svenska PR-företagen och Sveriges 

Reklamförbund där fick vi möjlighet att närvara, uppmärksammade vi frågeställningar och 

problem som har varit användbar för denna uppsats. Debattpanel som bestod av Gabriella 

Finnborg, VD på Prat PR och ordförande i Svenska PR-företagen, Pia Grahn Brikell, VD på 

Sveriges Reklamförbund, Björn Mellstrand, VD på JMW och slutligen Lars Göran Johansson, 

Informationsdirektör på Electrolux och ordförande i Spinnjuryn. Samtliga diskuterade 

kvällens debattämne; Går det att tävla i PR? Debatten hölls på Pressklubben i Stockholm, i 

november 2007. Följande anonymiserade citat är hämtade från debatten;  

”- Det är självklart att det är bra att tävla i PR och framförallt att vinna. – Att vinna pris är 

ett bra sätt att marknadsföra sig på. – Jag förstår inte de som är skeptisk inställda till att 

tävla inom PR, de PR-byråerna är bara oupplysta enligt mig.”

 ”- Ju fler tävlingar som finns att tävla i, leder till en bättre och starkare bransch”.

”- En gala är som ett skyltfönster för olika uppdragsgivare, vill man inte skylta med det 

bästa? – Det är mer för att locka åskådarna att gå in i butiken och kolla in utbudet.”

Mot den bakgrunden och IRMs eventmätningar, vågar vi påstå att galor är ett växande 

fenomen.

Litteratur vi har läst beskriver en gala som ett festevenemang inom en bransch eller en 

intresseorganisation med någon form av prisutdelning. 18 Eftersom galor är ett växande 

fenomen, tycker vi det är intressant och nödvändigt att undersöka fenomenet grundligt, för att 

belysa en galas faktiska innebörd sett ur de medverkande aktörernas perspektiv.

                                                
17http://www.irmmedia.se/irm/(hm4mr3554mpickm05hpzbp55)/pdf_public/pressmeddelande_arsrapport_2006_.
pdf 2008-01-02
18 Karaszi, 2004, Stora PR-boken Scandbok AB,sid.292
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1.2 Syfte och frågeställning

Syftet med arbetet är att göra en explorativ studie om fenomenet galor. Uppsatsen kommer att 

analysera och fördjupa sig i ämnet galor, samt undersöka hur en gala kan användas som en 

kommunikationskanal för att skapa och underhålla relationer gentemot tillhörande bransch 

och media, utifrån medverkande aktörers perspektiv.

Våra frågeställningar syftar till att först och främst beskriva varför en gala arrangeras?

Följfrågor blir: Vilka mål har de olika aktörerna med galan?

Vilka medel används för att uppnå målen?

Men även hur uppdragsgivare, pristagare och arrangörer förhåller sig gentemot varandra?

Det vill säga vilka attityder upplevs, och vad är egentligen prisets effekt?

1.3 Avgränsning

Vi har valt att avgränsa vår studie till galor som verkar i Stockholm. Vi anser att lokal närhet 

till våra studieobjekt ökar tillgängligheten till information och intervjurespondenterna.  

Studieobjekten föll på galor som anknyter till PR och reklam. Dessa är Guldäggsgalan och 

Spinngalan. Denna avgränsning sker därför att vi gör ett antagande att företag inom PR och 

reklam befinner sig i framkant av branschgalornas utveckling. Företagen besitter erfarenhet av 

att välja den mediekanal som bäst för fram ett budskap. För motivering av företag och 

intervjurespondenter, se metodkapitel sidan 14.

Det är därför extra intressant att ser hur dessa branscher beskriver en gala, eftersom de arbetar 

med media och marknadskommunikation och bör därför ha de bästa förutsättningarna och 

kunskaperna av att marknadsföra sig. Vi finner det sannolikt att fler branscher kommer att 

följa efter i deras fotspår.
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1.4 Viktiga begrepp och definitioner

PR (Public Relations) – Kan beskrivas som en opersonlig stimulans av efterfrågan av en 

produkt genom spridning av värdefull information genom media. De aktiviteter som företaget 

använder sig av när de kommunicerar med den valda målgruppen utan att betala extra för.19

Evenemang (Event) - En planerad händelse som samlar människor på en begränsad plats vid 

ett speciellt tillfälle.20

Gala - Festevenemang inom en bransch eller intresseorganisation med någon form av 

prisutdelning. Exempelvis Guldägget och Spinngalan.21

Kommunikation – När vi skriver om kommunikation syftar vi inte på transportmedel utan 

det ögonblick när man överfört en åsikt, känsla eller ett beteende.22

Marknadskommunikation – De kanaler som företaget använder i sin marknadsföring för att 

nå ut med sitt budskap. Exempelvis; Reklam, PR, Personligförsäljning och Direkt 

marknadsföring.

Marknadsmix (Marknadsföringsmix) - Den blandning av konkurrensmedel som företaget 

använder i sin marknadsföring.

Marknads-PR - PR aktiviteter som syftar till att stödja marknadsföringen av företagets varor 

och tjänster.23

Medielandskap –  Mediestruktur och medievanor i ett visst område.

                                                
19  Kotler,2002, Principles of marketing, Pearson Education,, sid.626
20  Karaszi, 2004 Stora PR-boken Scandbok AB, sid.315
21  Karaszi, 2004 Stora PR-boken Scandbok AB, sid.292
22  Karaszi,2004 Stora PR-boken Scandbok AB, sid.316
23  Karaszi,2004 Stora PR-boken Scandbok AB, sid.317
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1.5 Spinngalan

Tävlingen och galan Spinn hölls för första gången år 2004, och arrangeras av PR-

konsultsföretagens branschorganisation Precis.

Tävlingen ger pris till bästa effektiva marknads-PR, vilket förklaras närmare som 

marknadskommunikation i icke- köpta kanaler samt egna kanaler som har till syfte att driva 

försäljning inom Sverige.

Galans mål är att öka kännedom och kunskap inom marknads-PR, hos företagsledare, 

marknadschefer och andra beslutsfattare. Tävlingen har även ett intresse av att samla 

branschens bästa prestationer och framhäva dem som en utmaning och som en inspiration för 

andra.  Långsiktigt vill man att tävlingen ska bidra till att öka andelen icke- köpta kanaler i 

företagens marknadsmix.

Spinngalan har sju priskategorier där priser delas ut, dessa är; årets konsumentkampanj, årets 

integrerade kampanj, årets talesperson, årets business-to-business kampanj, årets event och 

årets digitala kampanj. Utöver dessa kategorier delas pris ut till årets rookie.

Juryn består av totalt nio jurymedlemmar som har en insikt i Marknads-PR, fyra personer från 

PR-branschen, fyra personer från näringsliv och media samt ordförande Lars Göran 

Johansson, Kommunikationsdirektör på Electrolux, som har en utslagsgivande röst.

Jurymedlemmarna bedömer mätbarhet och att aktiviteten genererat resultat kopplat till 

uppdragsgivarens målsättning med sin kampanj. Det är viktigt att kampanjen och 

genomförandet är genuint kopplat till uppdragsgivarens uppdrag, syfte, affärs mål och dess 

varumärke. Juryn ser även på huruvida PR-företaget kunnat skapa en effektiv uppmärksamhet 

och/eller publicitet kopplat till uppdragsgivarens syfte. Slutligen bedömer jurymedlemmarna 

PR-byråns taktiska hantverksskicklighet vid genomförandet av kampanjen, till exempel 

värderas utarbetningen av idén.24

                                                
24 www.spinn.nu 2007-10-25
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1.6  Guldäggsgalan

Guldägget är en tävling där Sveriges bästa reklam röstas fram. Tävlingen vill höja den 

kreativa standarden hos reklamskapare så att näringslivet ska kunna uppleva värdet med god 

kommunikation. Guldägget ägs och drivs av Sveriges Reklamförbund, SRF, och är nu inne på 

den fyrtiosjätteupplagan. Den första tävlingen arrangerades år 1962.

För att delta i tävlingen måste alla bidrag vara producerade i Sverige och vara inom området 

reklam. Tävlingsbidragen ska dessutom vara offentliggjorda under föregående år.

Guldäggstävlingen har tio kategorier där priser delas ut. Dessa är; PR, design, direktreklam, 

integrerad reklam, Internetreklam, media, radioreklam, reklamfilm, tidningsannonsering och 

utomhusreklam. Dessutom delas olika specialpriser ut. Priser delas ut till både uppdragsgivare 

och reklamskapare.

Guldäggsjuryn bedömer tävlingsbidragen efter följande kriterier; 

Idéhöjd – Att med en stark och tydlig idé lyckas nå ut och beröra. 

Skapa intresse och initial förståelse för budskapet.

Tydlighet – Att få fram ett budskap.

Relevans – Att budskapet är relevant för både avsändaren och mottagaren.

Hantverk – Hantering av bild, text, form och typografi.

Omdöme – Att ej bryta mot god etik. 25

Juryn består först och främst av yrkesverksamma reklammakare. Jurymedlemmarna ska vara 

meriterade i form av utmärkelser inom Guldägget eller likvärdiga tävlingar och får inte sitta 

                                                
25 www.guldagget.se 2007-10-25
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längre än två år i juryn. Medlemmarna i juryn får inte heller tillhöra SRF, vara journalister, 

uppdragsgivare eller vara verksamma utomlands. Om man inte uppfyller dessa krav för att 

tillhöra Guldäggsjuryn kan man få tillhörighet genom ett så kallat ”wild card”.26

                                                
26 Reklam med god kvalité - en studie av fem Guldäggsbelönade annonser. 
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2. Metod
I följande metodavsnitt beskriver vi hur vi valt att gå tillväga, för att undersöka uppsatsens 

syfte. Vi beskriver vilken metod vi har valt att använda och varför vi valt denna metod, 

därefter följer en överskådlig intervjuöversikt.

2.1  Metodval

Uppsatsen bygger på två studieobjekt, Guldägget och Spinngalan. Meningen är att en 

undersökning av dessa två galor ska ge en användbar och tillförlitlig information som sedan 

samanställs för att få en djupare och generell uppfattning om fenomenet galor. För en djupare 

förklaring om varför just dessa två studieobjekt valdes, se avgränsning sidan 9.

För att kunna få en så bra inblick som möjligt inom branschen kommer vi att utföra en 

kvalitativundersökning, som grundas på sex stycken intervjuer, med aktuella aktörer inom de 

nämnda galorna. I denna studie har vi valt att studera hur de olika aktörerna som medverkar i 

de olika galorna ser och uppfattar fenomenet galor. 

De erhållna resultaten från intervjuerna kommer sedan att användas för att svara på 

uppsatsens frågeställningar. En analys av resultatet ska sedan ge en djupare förståelse för 

galans uppkomst och dess verkan på galans olika aktörer.

Vi valde att träffa informanterna personligen, eftersom det ger stora fördelar att eliminera 

missförstånd. Intervjuerna är utförda ansikte mot ansikte, vilket gav respondenterna en chans 

att själva kunna påverka samtalet och dess utveckling. Ett personligt möte innebär även att 

bortfallet i frågorna blir i stort sett obefintliga, det är lätt att slänga ett brevformulär i 

papperskorgen men svårt att avvisa en intervjuare.27

Intervjufrågorna är standardiserade, alla respondenter har fått exakt samma frågor i exakt 

samma ordning, se bilaga 1-3. Utformandet av frågeformulären skiljer sig dock något mellan 

de tre olika aktörerna, (uppdragsgivare, arrangör och PR-/reklam byrå). Vi valde att i så stor 

utsträckning som möjligt standardisera frågeställningarna, för att lättare kunna sammanställa 

och analysera våra datanära resultat. De frågor vi använder är av öppen ostrukturerad struktur, 

respondenten svarsutrymme är alltså helt fritt. Detta sker främst för att föra en djupare 

diskussion, och för att få en större förståelse och bredare inblick inom ämnet. 

                                                
27 Denscombe,2000, Forskningshandboken, sid. 130-165



15

Vi valde att inte använda av oss diktafon vid intervju tillfällena eftersom en sådan kan 

innebära att respondenten blir nervös och tänker extra noga på vad hon säger.

För att identifiera de mest lämpade respondenterna till denna uppsats gjordes en 

informationssökning via Internet. Intervjurespondenterna kontaktades sedan via telefon och 

e-mail, där de blev informerade om uppsatsen mål och syfte. I den första kontakten med det 

valda företaget, frågade vi den anställde på arbetsplatsen vem som var bäst lämpad att svara 

på våra frågor. Detta för att våra svar skulle bli så uttömmande och relevanta för uppsatsen 

som möjligt. 28 Intervjupersonerna har därigenom blivit påtänkta i form av ett en person 

hänvisat vidare till en annan person.

Vad det gäller arrangörerna var intervju objekten lätt utvalda eftersom det bara finns en 

arrangör till varje enskild gala. Vad det gäller pristagare inom Guldägget och Spinngalan 

fanns ett större utbud av lämpade respondenter. Vi valde då att intervjua de största byråerna 

inom reklam och PR, eftersom vi antar att de som besitter stor kunskap och erfarenhet av 

branschen och galornas mening och verkan. Lowe Brindfors och Prime PR var även två 

företag som vunnit många priser och utmärkelser vilket vi tyckte talade för deras fördel, vid 

val av informanter.

Vid val av uppdragsgivare föll objekten på Delicato och Munkplast AB. Där vi valde att utgå 

från ett företag som vunnit pris inom Guldägget och ett som vunnit pris inom Spinngalan. 

Delicato var intressant för att de fått ett stort genomslag och uppmärksamhet för deras 

affischer. Munkplast AB valdes för den intressanta kampanjen ”PhotoPearls”. Företaget är 

även ganska litet och det var deras första PR kampanj, och som visade sig få ett mycket bra 

genomslag.

Alla intervjuerna utfördes på respondentens arbetsplats, i ett utvalt rum från respondentens 

sida. Genomsnittlig tidsram för de sex olika intervjuerna var en timme per intervju. Samtliga 

informanter fick avslutningsvis frågan om de ville vara anonyma vid uppsatsen 

sammanställning, ingen av informanterna fann en sådan åtgärd nödvändig.

Däremot har ett fåtal personer valt att få möjlighet läsa igenom intervjun när den är 

sammanställd, för att få möjlighet att rätta till och ändra materialet ifall någon information 

misstolkats.

                                                
28 Denscombe,2000, Forskningshandboken sid.24 
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2.2  Material

Undersökningens huvudsakliga data innefattar kvalitativa metoder i form av intervjuer med de 

olika aktörerna inom galorna. Det vill säga arrangörer till galorna, reklam-/PR säljare samt 

uppdragsgivare (reklam/PR köpare). Vi har även använt oss av data i form av tryckt litteratur, 

då främst kurslitteratur inom marknadsföring, även annan tryckt information inom 

ämnesområdena kommunikation och PR har behandlats. En ytterliggare källa som används är 

en debatt anordnad av Svenska PR företagen, som behandlade frågan om det går att tävla 

inom PR? Även information hemmahörande i hemsidor från berörda företag och 

organisationer ligger till grund för uppsatsens uppbyggnad.

2.3 Metodkritik

Ur ett omfattande litteratursök har vi inte hittat någon litteratur som beskriver och förklarar 

fenomenet galor, därav är uppsatsen inte starkt anknuten till tidigare forskning. Då vårt syfte 

är att beskriva och förklara galor ser vi trots detta inte att informationen varit bristfällig, då vi 

har hittat material som ligger i nära anknytning till galor. Uppsatsen primära och viktigaste 

källa är enligt oss den kvalitativa undersökningen.

En del av våra källor är engelsktskriven kurslitteratur, dessa källor har vi översätt till svenska 

vilket kan ha lett till egna översättningar och tolkningar som inte skulle tolkas på samma sätt 

av en annan författare. Vi har även använt oss av Internet, bland annat företagens hemsidor. 

Dessa kan ses som företagens ansikte utåt, och vi är medvetna om att informationen kan vara 

vinklad så att det gynnar företaget. Hemsidorna har gett oss användbar information som vi 

inte kunde hitta inom andra källor. Därav beslutade vi att använda oss av dessa källor. Vi har 

kritiskt granskat all information för att förhålla ett objektiv och vetenskapligt angreppssätt 

genom uppsatsen gång.

Teoriavsnittet kan anses lite väl tungt med så många modeller, men vi anser att alla modeller 

har en eller flera beståndsdelar som är relevanta för denna uppsats. För att göra teoriavsnittet 

mer överskådligt har vi därför sammanställt de delarna vi finner relevanta i en egen modell. 

Då vi bara har haft möjlighet att intervjua ett visst antal utvalda personer så kan resultatet 
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endast analyseras efter deras personliga tolkning av fenomenet galor.

Vid ett längre tidsperspektiv skulle ett större antal intervjuer kunnat äga rum samt intervjuer 

med fler aktörer inom andra galor som arrangeras i mediebranschen.

2.4 Val av respondenter

I denna studie har vi valt att intervjua olika aktörer inom galorna. Nedan visas en 

intervjuöversikt med respondenternas namn, arbetsplats samt position i 

företaget/organisationen.

Pristagare

Reklam/
PR-säljare

Olle Langseth

Copywriter

Hampus Knutsson

Junior konsult

Prisbelönta

uppdragsgivare

Reklam/

PR- köpare
Peter Larsson
VD

Peter Stambeck

VD

Arrangör

Mikael Fredriksson

VD

Kaj Flick

Generalsekreterare

Fig. 2. Intervjuöversikt Källa: Egen
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LOWE BRINDFORS är Sveriges största byrå enligt Reklamförbundets Byråfakta år 2007, 

med en intäkt på 195 542 000 kr. Lowe Brindfors rankas även som världens 14: e största 

reklambyrånätverk. 29

Lowe Brindfors är en prisbelönad reklambyrå inom Guldägget. År 2007 var de nominerade i 

13 prisklasser och vann 2 guldägg. Ett guldägg fick Lowe Brindfors för reklamfilmen 

Forever Young med SEB, och det andra guldägget vanns inom utomhusreklam, med 

kampanjen Miljöbillån, även den för SEB. Reklambyrån vann även 2 stycken silver ägg , ett 

inom Internet reklam med SAAB  och kampanjen 60 years, och ett silverägg inom reklamfilm 

med Vattenfall  och kampanjen Stora och små frågor om energi.30

PRIME Public Relations (PR), bildades 1998.  Deras huvuduppgift är att hjälpa sina kunder 

att utnyttja ett växande utbud av medier och andra kommunikationskanaler.  I årets Spinngala 

2007 kammade PR-byrån hem fyra guld. Prime- PR var den byrå som var nominerad i flest 

kategorier och dessutom vann flest utmärkelser för fjärde året i rad. I år vann Prime- PR guld 

med följande kampanjer; "Kom ombytt" i samarbete med Djurgårdens IF och Adidas, 

”Julhälsning via sms" och "Sommarens kioskvältare” med Telia Sonera samt Pelletsbranschen 

FindAgents Effektpris.31

DELICATO är nordens största tillverkare av konditorivaror. Enligt de själva beror det på en 

långsiktig och målmedveten satsning på kvalitet, både när det gäller ingredienser och 

yrkeskunnande. Flera av deras bakverk är idag klassiker, exempelvis Delicatobollen.

Delicato vann Guldägg 2007 i kategorin Tidningsannonsering, med annonsen "Garanterat fria 

från fullkorn". Konsumentkampanjen har tagits fram av reklambyrån Ogilvy.

Juryns motivering för guldägget var följande;

” I en värld av platta magar och beniga rumpor dyker det ibland upp bidrag 
som känns extra mjuka och lustfyllda. När andra räknar kalorier, räknar årets 

bidrag med humor, självdistans och ärlighet.” 32

                                                
29 http://www.resume.se/nyheter/2007/11/08/ny-undersokning-lowe-brind/index.xml,2007-11-08
30 http://www.lowebrindfors.se/awards.php 2007-12-28
31 http://www.primepr.se 2007-10-22
32 www.delicato.se 2007-12-09
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MUNKPLAST AB tillverkar pärlplattspärlor i materialet polyeten. Företaget erbjuder förslag 

till många olika figurer, som kan bli till leksaker, prydnadssaker och presenter. Pärlorna kan 

även användas för att framställa personliga tavlor och pynt. 33

Munkplast vann pris i Spinngalan 2006 för bästa visualisering med kampanjen ”PhotoPearls”,

anlitad PR-byrå var Peter Karaszi (egenkonsult, Kalahari Public Relations).34

IMPALA är en eventbyrå som startades 2004, av nuvarande verkställandedirektör, Mikael 

Fredriksson.35 Impala hjälper sina kunder att integrera och utveckla mötes- kommunikationen 

som en naturlig och framgångsrik del i den övergripande marknadskommunikationen. Sedan 

år 2005 har Impala ett samarbete med Sveriges Reklamförbund som ansvarig eventbyrå för 

Guldäggsgalan.36

PRECIS är en branschförening som startade år 1990 som arbetar för konsultföretag inom PR 

branschen. Syftet med föreningen är att företräda medlemsföretagen och branschens intresse. 
37Precis startade upp och arrangerar Spinngalan, första året galan arrangerades var år 2004.

                                                
33 www.munkplast.se 2007-12-09
34 www.spinn.nu 2007-10-25
35 Intervju Impala, Mikael Fredriksson, 2007-12-07
36 www.impala.se 2007-12-03
37 www.precis.se 2007-10-19
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3. Teori
Nedan följer en beskrivning av de teorier som vi har valt att använda oss av för att kartlägga 

och skapa en bra teoretisk grund över företeelsen galor. Det valda teorierna är Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell, Kotlers Makromodell av kommunikationsprocessen, 

Kotlers Köpbeslutsprocess, Harrisons Imageuppbyggande företagspussel samt Varumärkes 

uppbyggande enligt Aaker. Med hjälp av olika delar ur dessa teorier har vi skapat en egen 

modell som hjälper oss att beskriva fenomenet galor.

3.1 Shannon & Weavers kommunikationsmodell

källa          sändare  Sänd signal Mottagen signal     mottagare         destination

                                                       bruskälla

Fig. 3. Shannon & Weavers kommunikationsmodell Källa: Fiske, s.19

Shannon & Weavers (1949) kommunikationsmodell är den första schematiska 

kommunikationsmodellen och beskriver kommunikation som en linjär process.

Källan ses som beslutsfattaren, som säger vilket meddelande som ska sändas, eller som väljs 

ut ett ur ett flertal tänkbara alternativ. Det valda meddelandet omvandlas av sändaren till en 

signal som sedan sänds vidare genom bruset.

Mottagen signal, är meddelandet som det ser ut vid mottagandet. Mottagaren är den kanal 

som tar emot det sända meddelandet. Den slutliga sektionen i modellen är destination, som till 

slut tar emot meddelandet.

Bruskällan är allt som läggs till signalen och når mottagaren som inte var avsätt att sändas av 

den ursprungliga källan.
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När man studerar och använder modellen identifieras tre problemområden, dessa är;

1, tekniska problem – hur exakt kan symbolerna överföras?

2, semantiska problem- hur noga uttrycker symbolerna betydelsen?

3, effektivitetsproblem- hur effektivt påverkar symbolen mottagaren?

Att studera kommunikationen på alla nivåer leder till att öka meddelandets precision och dess 

slagkraft .38

3.2 Kotlers Makromodell av kommunikationsprocessen

Kotlers Makrokommunikationsmodell är tillskillnad från Shannon & Weavers inte en 

linjärprocess, utan makromodellen är utökad med respons och återkoppling. Modellen baseras 

på nio element, där de mest elementära är en sändare och en mottagare. Elementens budskap 

och media förklaras som kommunikationens verktyg. Ett brus kan förklaras som andra 

konkurrerande meddelande som kan stå i vägen för den tänkta kommunikationen. De 

återstående fyra andra elementen, överföring av data, tolkning, respons och återkoppling

representerar de huvudsakliga kommunikationsfunktionerna.

Modellen innefattar nyckelfunktioner för att åstadkomma effektiv kommunikation. Sändaren 

måste veta vilken målgrupp de vill nå ut till och vilken respons de vill åstadkomma. Sändaren 

måste överföra data så att mottagaren kan förstå och tolka innehållet. Meddelandet måste 

sedan vandra genom media som kan nå ut till den tänkta målgruppen och utveckla kanaler för 

                                                
38  Fiske,1994, Kommunikationsteorier, Centraltryckeriet AB,sid.18

BRUS

Fig.4 Makrokommunikationsmodell (egen 
översättning) Källa: Kotler, s.539
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respons och återkoppling. Kommunikationen blir effektiv när sändarens erfarenheter stämmer 

överens med mottagarens. 39

3.3 Kotlers Köpbeslutsprocess

Modellen visar de olika stegen från utvärdering av alternativ till beslut att köpa, en så kallad 

köpbeslutsprocess.

Attityder från andra är den beståndsdel av modellen som vi valt att titta närmare på. Vi har 

grundat frågeställningar efter vilka attityder andra aktörer har till exempelvis prisvinst inom 

gala, huruvida priser är en viktig del i valet av byrå från kundernas sida.  Dessa datanära 

resultat från intervjuerna tolkas i analys kapitlet.

Två faktorer kan komma emellan en intention att köpa och ett köpbeslut, dessa är attityder 

från andra och oväntade situationer.

Attityder från andra är andra personers åsikter och attityder till ett köp som kan ändra 

kundens preferenser. Tillexempel om en anhörig är väldigt skeptisk till konsumentens 

                                                
39 Kotler,2006, Marketing management, Pearson Eduction sid. 539

Fig.5 Kotlers köpbeslutsprocess (egen översättning). 
Källa: Kotler, s.197

Attityder 
från andra

Oväntade 
situationer

Intentioner 
att köpa

Utvärdering 
av alternativ

Köpbeslut
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föredragna val, motiveras konsumenten att tillfredställa hennes önskemål.  Motsatsen om 

någon som konsumenten respekterar väldigt högt är positivt inställd till köp leder det till ännu 

större köpvillighet. Expert/konsument uttalande och recensioner av produkter är attityder från 

andra som också påverkar kundens köpbeslut.

Den andra delen i modellen som kan komma i vägen för ett tänkt köp är oväntade 

situationsfaktorer. Dessa situations funktioner är härledda från ett antal olika risker som 

konsumenten kan råka ut för. Kotler har delat in riskerna i funktionella, psykiska, fysiska, 

finansiella, sociala och tidsmässiga risker. Ett butiksbiträde kan exempelvis vara otrevlig mot 

kunden vilket leder till ovilja att köpa. Ett annat skäl kan vara att konsumenten har förlorat sitt 

jobb och väljer att prioritera andra varor.40

3.4 Harrisons Imageuppbyggande företagspussel

Fig.6 Harrisons imageuppbyggande företagspussel (egen översättning). Källa:

Harrison, s.80

Ett företags image är förenat med de fyra olika pusselbitarna personlighet, rykte, etniska 

värderingar och företagets identitet. Dessa fyra beståndsdelar utgör företagets bild utåt. Ju 

närmare företagets bild är förhållen till verkligheten, desto mer troligt är det att företaget 

uppfattas som ärligt och är förtroendehetsingivande. Ett företags image är nära 

                                                
40 Kotler, 2006, Marketing management, Pearson Eduction sid.197-198

Personlighet Rykte

VärderingarFöretagets
Identitet
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sammankopplad med företagets prestationer, en falsk marknadsföringsbild utåt håller därför 

inte länge innan den uppdagas, enligt Harrisson.

Personlighet står för den totala summan av företagets karakteristiska särdrag som omvärlden 

uppfattar. Alla företag har en egen personlighet exempelvis företaget Body Shop, som inte 

testar sina produkter på djur, uppfattas ofta som snälla och omtänksamma.

Ett företags rykte baseras på en människas egna eller andras upplevelser och erfarenheter av 

företagets produkter och tjänster. Företag kan ha ett gott, dåligt eller inget rykte 

överhuvudtaget. Ett gott rykte skapas av; lednings expertis, finansiella medel, produkter och 

tjänster med hög kvalité, långsiktiga värdemässiga investeringar, kapacitet att bidra till 

innovation, marknadsföringsmässig kvalité, ansvar gentemot samhället och miljön, samt 

förmågan att utveckla och underhålla talangfulla medarbetare. Ett gott ryckte är emellertid 

något som företaget måste göra sig förtjänt av. Har man inget ryckte beror det på att företaget 

inte är tillräckligt välkänt.

Ett företags värderingar bidrar till uppkomsten av ryktesspridning. Värderingarna kan vara 

affärsidéer som beskriver företagets standard. Ofta är dessa sammanställda av dem som 

arbetar inom organisationen.

Den fjärde och sista pusselbiten är företagets identitet vilken synliggörs genom design, 

exempelvis företagets namn, symboler, färger och organisationens loggotype. Designen ska 

lyfta fram företagets affärsmässiga strategier.

Företaget kan använda sin identitet för att spegla sin personlighet, uttrycka sina värderingar 

eller rent av visa företagets strukturella uppbyggnad.41

                                                
41  Harrison, 2002, Relations- an introduction, Thomson Learnig sid.79-83
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Varumärkes 
lojalitet

3.5 Varumärkes uppbyggnad enligt Aaker

Fig.7 Vår modifikation av Aakers  varumärkesuppbyggandemodell,
(Egen översättning) Källa: Aaker, s.10

Aakers modell bygger på fem huvudsakliga kategorier som stärker varumärkets uppbyggnad. 

Dessa är; varumärkes lojalitet, varumärkes kännedom, upplevd kvalitet, varumärkes 

associationer och andra varumärkesuppbyggande tillgångar.

De fyra översta är de huvudsakliga kategorierna medan den femte beståndsdelen kompletterar 

de övriga. Alla fem olika beståndsdelarna i modellen leder till ökat varumärke på många olika 

sätt. Ett varumärke förknippas med företagets namn och symboler, det är en tillgång och 

möjlighet för företaget att skapa förhöjt värde på produkten eller tjänsten för företaget och 

konsumenten.  Enligt Aaker förenklar ett starkt varumärke beslutsprocessen och ger ett förhöjt 

värde till kunden, detta värde leder till självförtroende vid köpbeslutet och en ökad 

tillfredställelse för kunden.

Varumärkes lojalitet är en viktig beståndsdel som kopplas till kundernas lojalitet gentemot 

varumärket. Ett vanligt dyrt misstag är att företag försöker utöka verksamheten genom att 

locka till sig nya kundsegment till varumärket. Det är viktigt att företaget fokuserar på de 

befintliga kunderna, så att barriären till närliggande substitut och konkurrenter höjs.

Varumärkets kännedom kan enkelt testas genom att be kunden räkna upp exempelvis 10 

företag inom en viss produktklass. De första företaget som kunden namnger är ofta det mest 

dominerande. Varumärkes kännedom kopplas alltså till kundens minnesreferens. De ultimata 

scenariot av varumärkes kännedom är att kunden bara kommer på ett namn eller företag.

När konsumenten ser ett varumärke på en produkt som hon känner igen skickas en signal att 

produkten måste vara bra, eftersom företaget spenderar en massa pengar på den. I valet av en 

igenkännande produkt och en okänd föredrar kunden den först nämnda.

Varumärkes
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Upplevd kvalité är en varumärkes association som knyts an till vad kunden faktiskt köper, 

den kvalitet hon får för den köpta varan. En bra kvalité liknar Aaker som tjock sirap som 

sprider godhet över produkten.

Varumärkes associationer är alla associationer kunden kopplar till ett varumärke som kan 

höja eller sänka värdet på varumärket.  Associationer kan vara exempelvis en produkt, ett 

attribut, en känd person eller en speciell symbol.

Varumärkes associationen utvecklas från varumärkets identitet, det vill säga vad företaget vill 

att varumärket ska stå för gentemot kunden. Nyckeln till att bygga starka varumärken är att 

utveckla och implementera varumärkes identitet.

Andra varumärkesuppbyggande tillgångar är den sista beståndsdelen, som består av 

övriga tillgångar som ger företaget en eller flera konkurrensfördelar.

Det kan tillexempel vara olika relationskanaler som ett företag använder sig av, eller juridiska 

aspekter, som ett patentskydd för varumärket. 42

                                                
42 Aaker,2002, Building strong brands. Simon & Schuster sid. 9-36
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3.6 Teorisammanfattning 

För att lättare kunna analysera empirin har vi har sammanfattat de olika modellerna i en egen 

modell som beskriver en galas varumärkesuppbyggnad och kommunikationskanaler.

         

Fig.8 Modell beskrivande en galas varumärkesuppbyggande och kommunikationskanal.
Källa: Egen

De sex inledande stärker galans varumärke, varpå galans budskap formas. Vidare sänds 

budskapet som ett meddelande ut till budskapets mottagare. Det sända meddelandet kan dock 

påverkas och ändras på grund av ett brus som läggs till eller dras ifrån det ursprungliga sända 

meddelandet.  
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4. Empiri

Teorierna som presenterats i tidigare kapitel ligger till grund för intervjufrågorna till de valda 

aktörerna. Svaren från respondenterna ligger till grund för detta empiriavsnitt.  

4.1 Arrangörerna

Precis generalsekreterare definierar en gala som; ”- Rätt mycket folk, finare kläder, festligare 

än vanligt, strålkastare och uppträdande”.43

Impalas VD väljer däremot att definierar en gala som; ”Ett tillfälle att premiera vinnare, 

uppmärksamma prestationer och fira framgångar”.44

4.1.1 Varför anordnas en gala?

Precis tycker att det är mycket viktigt för PR branschen att ha en egen gala, eftersom det 

generellt stärker bilden av marknads-PR. Generalsekreteraren på Precis menar på att 

Spinngalan anordnas för att visa på hur effektiv marknads- PR är, och förstärka bilden av 

marknads- PR för framförallt marknadschefer. Om bilden stärks kan det i det långa loppet 

leda till fler uppdrag för PR konsulterna. Precis vill ge konsulterna en riktig utmaning, och 

inspiration till branschen samt driva försäljningen framåt i Sverige.45

Impala, menar på att när man arrangerar Guldäggsgalan vill man lyfta fram, belysa och belöna 

kreativ reklam. Man vill helt enkelt sätta reklam på kartan. Vilket leder till att kvalitén på 

uppdragen i allmänhet och bidragen till tävlingen i synnerhet stärks. Det ställs högre krav på 

kreatörerna vilket leder till att uppdragen blir mer effektiva och mer kreativa. I slutändan leder 

även det till att hela branschen lyfter sig.46

4.1.2 Mål med galan (Förväntningar)

För Impala är målen för galan olika år från år. Generellt sätt vill man anordna en fläckfri 

prisutdelning, där ingenting går snett. Galan ska ses som en generös tillställning, där man

bjuds på något alldeles extra. Man vill visa upp branschen och den bästa Svenska reklamen.

                                                
43 Intervju  Precis, Kaj Flick 2007-11-23
44 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
45 Intervju  Precis, Kaj Flick 2007-11-23
46 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07



29

Några mål och förväntningarna som Precis har med Spinngalan är att få fler tävlande, så att 

flera vinnare kan koras och att budgeten ska gå ihop så att man inte ska behöva lägga ut 

pengar ur egen kassa. Långsiktigt vill man även att tävlingen ska bidra till att öka andelen 

icke-köpta kanaler i företagens marknadsmix. 47

4.1.3 Vilka medel används (Publicitet)

Spinngalan skapar publicitet i affärstidningar som Dagens Industri, Svenskt näringsliv samt 

branschtidningarna Dagens Media och Resumé. Branschtidningarna är naturliga att få pränt i 

menar Precis VD, men de övriga tidningarna bearbetar en PR-konsult från galan. När galan är 

slut utvärderar Precis VD hur mycket som skrevs om galan. Det viktiga är att bedöma hur allt 

beskrevs, att galan beskrevs korrekt och inte bara se på mängden pressklipp.48

Guldäggsgalan skapar också publicitet i bransch- och affärspress samt nätupplagor på 

Internet. Galan brukar ytterliggare få en liten notis i kvällspress, samt någon blänkare i tv 

sändningar som Rapport, näringslivs nyheter, i TV8 och  i Finansnytt.

Publiciteten frambringas genom att skapa brus runt omkring Guldägget. Hela fenomenet 

Guldägget är sedan 3-4 år sen förlängt. Det är inte bara en gala utan en kampanj som pågår 

under en hel vecka med seminarier samt vernissage för de nominerade bidragen. 

Reklamförbundet utser en ny reklambyrå varje år som får i uppdrag att driva annons 

kampanjen om Guldägget. Guldägget genomför pressarbete med ”Presskitt” till journalister, 

och till vinnarna. Resultat, exempelvis hur mycket som skrevs om galan är inget Impala 

utvärderar i någon större utsträckning utan de läser, bedömer och mediegranskar som vanligt. 

Det är ingen stor vetenskaplig investering som tillsätts bara för galans ändamål. 49

4.1.4 Galans Målgrupp

Guldäggsarrangören Impala, anser att galans målgrupp är reklambranschen med alla anställda, 

närliggande branscher, näringslivet och marknadssidan (chefer, sponsorer både sälj- och köp 

sidan).50

Spinngalans arrangör, har medlemsföretag inom marknads- PR även internationella PR-

företag, samt Inhouse avdelningarna runt om i företagen som målgrupp. 51

                                                
47 Intervju Precis, Kaj Flick 2007-11-23
48  Intervju Precis, Kaj Flick 2007-11-23
49 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
50 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
51 Intervju Precis, Kaj Flick 2007-11-23
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Impala riktar en tryckt inbjudan till reklambranschen och annonsörer, men förklarar att alla

som egentligen vill är välkomna att gå på galan, men det kostar ju en slant.52

De som bjuds in och får vara med på Spinngalan, är främst alla PR-företag som Precis kan 

lokalisera från enskilda PR-konsulter till större företag, summan av dessa är cirka 130 stycken 

företag. Men en lokal som Bernssalonger där Spinngalan var fullsatt och hölls i år 2007 

rymmer 500 personer. Resterande platser fylls ut med medarbetare, kunder, journalister från 

affärstidningar och branschpress, som bjuds in indirekt via hemsidan.

Intressenterna som Spinngalan i första hand vill nå är marknadscheferna i företagen, samt 

affärstidningar som Dagens Industri och Svenska Dagbladet, där de kan nå ut till dem som 

inte läser branschmedia Resumé och Dagens Media.53

Även Impala anser att viktiga intressenter är branschtidningar samt affärstidningar. Guldägget 

riktar sig än så läge inte till allmänheten, men det kanske kommer, Impalas VD ”-

Diskussioner har ägt rum om galan skulle sändas på TV, men det blev inget av det just nu i 

alla fall”. 54

4.1.5 Budskap man vill leverera

Inom Guldäggsgalan uppfattar Impala att budskapet är att visa upp och belysa branschen samt 

etablera Sveriges bästa reklam. Man vill skapa ett engagemang och en stolthets känsla.

Impalas VD ser på Guldäggsgalan som ett tillfälle att skapa en ”ankdamm” där hela 

branschen och aktörerna kan samlas tillsammans.55

De främsta budskapen man vill få ut med Spinngalan är; att det går att tävla inom marknads-

PR, att bidragen håller hög internationell kvalitet och att branschen växer.56

VD på Impala anser även att budskapet inom Guldäggsgalan kan ses ur en politisk aspekt. Då 

det handlar om att driva olika frågor av vikt inom den bransch man verkar inom. I 

reklambranschen kan det exempelvis vara ett budskap, att reklam ger ökad försäljning och är 

bra för Sverige och näringslivet57

                                                
52 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
53 Intervju Precis, Kaj Flick 2007-11-23
54 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
55 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
56 Intervju Precis, Kaj Flick 2007-11-23
57 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07
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4.1.6 Prisets effekt

Precis generalsekreterare tror att priser och deltagande i galan ger ökad försäljning, 

rekrytering och ökad status i branschen, även om han inte sätt några siffror på det. Enligt 

Precis kännedom finns är det ingen av aktörerna som tjänar mer eller mindre på en anordnad 

gala. Men han nämner exempelvis att PR-byrån Prime PR, har fått ett stort genomslag på 

grund av deras storlek och stora frekvens av inskickade och prisbelönade bidrag. Precis själva 

tjänar inga pengar på galan utan har gått in med egna investeringar och ideellt arbete. 

Impalas VD tror att det är tveksamt att försäljningen ökar bara för att man vinner ett pris på en 

gala, han tror inte att det finns några mätningar på hur försäljningen påverkas. Samtidigt så 

ger priser för en bra kampanj mer uppmärksamhet, vilket ofta leder till ökat intresse och brus 

kring de prisbelönta byråerna. Med denna bakgrund kan priset ändå ge en ökad försäljning, 

men då inte som priset i sig självt, utan snarare som en effekt av uppmärksammade 

kampanjer. Vidare tror VDn att ett pris absolut ger en ökad rekrytering för företagen. Intresset 

för företagen som vinner pris ökar givetvis om det får mycket och bra publicitet. Detta leder 

även till att statusen för företaget och framförallt kreatören ökar.

Alla parter tjänar något på en gala, en kampanj bygger på prestationer och göra en tillställning 

där alla parter är vinnare menar Impala. Det beror lite på vem som är avsändare, Impala själva 

tjänar pengar på arvode, sponsorer och att företaget exponeras i en ytterligare 

marknadsföringskanal. Impala marknadsför utåt via Internet att de arrangerar Guldäggsgalan 

företaget syns även som samarbetspartners till Guldägget. Impala nämner prestigeuppdraget 

för sina kunder, men de anser att de verkligen borde marknadsföra att de arrangerar galan 

mycket mer än vad de gör idag.

Impala har inga statistiska belägg för sitt uttalande men anser, att en prisbelönad byrå ses som 

en attraktiv byrå som kunder vill anlita och jobba med. För Reklamförbundet är tillexempel 

Guldäggsgalan en attraktiv bas för dess medlemmar där de kan driva frågor rörande reklam. 

Pratas det mer om reklam i allmänhet dyker det upp nya diskussioner och debatter där 

reklamförbundet är med och utbildar sina medlemmar. Utbildningarna kan exempelvis handla 

om hur man kan arbeta för en effektivare och mer kreativ reklam samt undvika oetisk reklam.

Impala är tveksamt inställd till att ett pris leder till ökad försäljning och härleder ytterligare till 

att det inte finns några mätningar på sådana siffror. Men de anser att mer uppmärksamhet 

leder till mer försäljning, vilket bejublas och säljer mer. Att pris leder till ökad rekrytering tror 

Impala att det definitivt gör, eftersom annonsering av prisvinster leder till ett ökat intresse för 

det prisbelönade företaget. Företagen infinner absolut en högre status inom branschen på 
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grund av detta ökade intresse. 

En negativ effekt av galor enligt Impalas VD, att det fullkomligt har blivit en slags inflation 

av galor. – ” Alla galor är inte så relevanta, de leder till klubben för inbördes beundran om 

det blir för mycket, det måste finnas substans i priset”.

” - Inom reklambranschen finns tävlingen 100 Wattaren för effektivitet och Guldägget för 

kreativitet, de tenderar att pissa lite på varandra. Kriterier för att vinna måste vara relevanta, 

tallar man på de finns det inge värde i priset”.58

                                                
58 Intervju Impala, Mikael Fredriksson 2007-12-07



33

4.2 Prisbelönad byrå

Prime PR, definierar en gala med ett ord som ”FEST”. Det är dock olika från år till år.

På Lowe Brindfors, ser man en gala som en ”festlighet”, ”tävling” och ”belöning” vad det 

gäller guldägget väljer copywritern ordet ” Ångest, - vinner man är det kul- annars inte”.

4.2.1 Varför anordnas en gala?

Juniorkonsulten på Prime PR, tycker att man arrangerar branschgalor av flera olika skäl. Först 

och främst för att det är kul, samtidigt som man vill visa upp för andra vad man håller på med, 

vilket sporrar en själv samt sina konkurrenter till ett bättre utfört arbete.59

Det är viktigt att anordna en gala som Guldäggsgalan, för den inte har kommersiella syften. 

Galan premierar kreativitet och nytänkande. Vilket leder till bättre utförda arbeten .60

4.2.2 Mål med galan (Förväntningar)

Prime är Sveriges mest prisbelönta PR-byrå. Deras mål för galorna är olika för alla galor. Det 

finns utsatta mål för hur många priser vi ska ta i varje enskild gala. 61

Även på Lowe Brindfors finns det utsatta mål, och de är att vinna fler priser än föregående år.

4.2.3 Vilka medel används (Publicitet)

Prime PR bevakar alltid vad som skrivs om företaget, men det sker inget utöver det vanliga 

för medverkandet i Spinngalan. Publiciteten som kommer efter eller i samband med en gala 

sker framförallt i branschpress men mestadels i företagets egna kanaler, samt icke-köpta 

kanaler. Givetvis skickas även pressmeddelanden ut.62

Ju mer som skrivs om bidragen och reklambyrån desto bättre är det för Lowe Bridfors. Det 

skrivs mest om byrån i affärspress och branschpress då dessa är mest relevanta, och för att 

synas i för potentiella uppdragsgivare.  63

                                                
59 Intervju Prime PR, Hampus Knutsson 2007-11-30
60 Intervju Lowe Bridfors, Olle Langseth 2007-12-21
61 Intervju Prime PR, Hampus Knutsson 2007-11-30
62 Intervju Prime PR Intervju Prime PR, Hampus Knutsson 2007-11-30
63 Intervju Lowe Bridfors, Olle Langseth 2007-12-21
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4.2.4 Galans Målgrupp

Prime- PR går själva på galan och enligt juniorkonsulten är i nio av tio fall representanter från 

kundsidan med på galan. Kunderna följer även med upp och tar emot eventuell vinst.

På Lowe Brindfors är situationen den samma. Byrån går på galan och bjuder med sina 

uppdragsgivare.

4.2.5 Tävlingsbidrag

Vilka bidrag som Prime PR ska skicka in till tävlingar väljs ur en bruttolista där alla uppdrag 

finns med. Vidare ser man i vilka kategorier de valda bidragen ska vara med och tävla i. Det 

är de bästa uppdragen man skickar in och tävlar med, menar Prime PRs juniorkonsult.

På Lowe Brindfors vill man minst nominera ett bidrag från varje kund till Guldägget. Vilket 

bidrar till ökad bredd i pristagningen för alla uppdragsgivare. Det är viktigt för Lowe 

Brindfors att alla deras kunder ska känna att reklambyrån sattsar och ger allt för just deras 

företag.  Några negativa sidor med Guldäggsgalan enligt copywritern är uppdragsgivarens 

inställning till medverkande i galor är olika, vissa är oroliga att vi gör reklamkampanjen för 

att vinna pris i tävlingar och inte för deras skull. Vårt arbete går ut på att lösa företagens 

problem, bidrag som vinner är oftast kopplade jobb som genererat stor nytta för vinnaren.

En annan negativ aspekt är att all reklam tenderar att se likadant ut om reklambyråer 

inspireras av tidigare guldägg. Det leder till likformighet, reklam är färskvara och ska inte 

kopieras för att försöka vinna guldägg. 64

4.2.6 Prisets effekt

På Prime PR har man inte analyserat om vunnet pris leder till ökad försäljning, rekrytering 

eller ökas status i branschen. Men anser att ju mer priser som Prime PR vinner desto mer 

intressant blir företaget. Fler människor vill komma och jobba med Prime PR. 

Juniorkonsulten menar väldigt subjektivt på att; - ”en byrå som vinner många priser 

respekteras väl”.

Han anser framförallt att statusen internt ökar när exempelvis en projektgrupp vunnit pris.

Prime PR marknadsför och kommunicerar med sin prisvinst främst genom sina egna kanaler, 

till exempel via hemsidan. I entré hallen hänger även alla priser och diplom synligt 

uppradade.

                                                
64 Intervju Lowe Bridfors, Olle Langseth 2007-12-21
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Prime PR ser inte att någon speciell aktör tjänar mer eller mindre på en anordnad gala, utan att 

medverkande leder till positiva synergieffekter för egentligen alla. – ”vi driver oss själva 

hårdare, både internt och externt”.  

Relationerna inom branschen bearbetas då galan samlar hela branschen på ett bra sätt och 

skapar en plats för företagen att nätverka på.  Huruvida ett deltagande eller eventuellt pris 

påverkar relationen med uppdragsgivaren, anser han är svårt att säga generellt. Men uttrycker 

att alla tycker väl att det är kul att vinna priser. Juniorkonsulten ser inga negativa sidor med 

att medverka i Spinngalan.65

Lowe Brindfors copywriter anser att priser i galor leder till ökad status i branschen, då byrån 

rankas högt i diverse rankinglistor. Han anser även att Lowe Brindfors priser har lett till fler 

uppdrag och kunder. – ”Ingen kund skulle säga att man anställer en byrå för att de vunnit ett 

guldägg, men prisutmärkelser leder till högre rankning och större chans att bli utvald och 

påtänkt från kundens sida”. Vinner man pris så blir man lite av en stjärna i branschen. För 

individen är det jäkligt viktigt för framtida karriär och jobb. Kreatören bakom kampanjen kan 

exempelvis förhandla till sig högre lön. – ”Man får bättre självförtroende, blir uppskattad av 

de som begriper sig på bäst vad man gör. Vilket leder till roligare arbetsuppgifter och att det 

ställs högre krav på innehåll i sitt jobb”.  Priserna inom galan leder till att företaget känns 

spännande och blir mer attraktivt utåt sett. Framför allt syns det när företaget ska rekrytera ny 

personal och skaffa nya kunder. En uppmärksammad och belönad reklambyrå kan lättare 

anställa ny personal som är villiga att acceptera lägre löner för att få jobba med ett intressant 

och kreativt företag. Reklambyrån Lowe Brindfors marknadsför priser utåt via hemsidan samt 

inför deras kunder exempelvis - nu har vi gjort den här kampanjen titta här.

Reklambyråerna ser även på uppdragsgivare som erhållit pris och ligger bakom kreativa 

kampanjer. De kunderna ses som attraktiva att jobba med och framstår som duktiga 

reklamköpare.

                                                
65 Intervju Prime PR Intervju Prime PR, Hampus Knutsson 2007-11-30
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4.3 Prisbelönad uppdragsgivare

Munkplast AB definierar en gala som; - ”ett evenemang, i någon form av känd miljö för att 

kommunicera ett budskap, det kan exempelvis vara musik, teater eller film”.66

Större tillsällning, större lokaler, ett finare ställe, finare kläder. Ett yrkesmässigt arrangemang 

som är välarrangerat, det vill säga ett formellt styrt arrangemang, definierar Delicato en gala, 

som Guldägget. 

4.3.1 Varför anordnas en gala?

Delicato tycker att det är viktigt för branschen att ha en egen gala för att skapa 

uppmärksamhet kring det egna varumärket och branschen i sig.

4.3.2 Mål med galan (Förväntningar)

På Munkplast AB har man inga mål med att medverka på en branschgala, man ser det mer 

som en bonus. Målet Delicato har för egen del är att långsiktigt bygga upp varumärket. Målen 

för deras kampanjer är inte att de ska vinna ett pris utan att få en så lyckad kampanj som 

möjligt. Att vinna ett guldägg ses därför som en ren bonus.

4.3.3 Vilka medel används (Publicitet)

Det vunna priset har skapat publicitet på webben och i vad Munkplast VD kallar 

”kamratposten” (Dagens Media och Resumé). Skolan Berghs startade även upp ett projekt 

med pärlor där Dagens Media var initiativtagare.

Munkplast AB har inte utvärderat hur mycket som skrivits om Spinn priset men har koll på 

och samlar in allt material som skrivs om pärlor.

Delicatos publicitet skapas framför allt i branschtidningar, det vill säga för hela 

livsmedelsbranschen. Delicato har inte utvärderat hur mycket som har skrivits om galan.

4.3.4 Galans Målgrupp

Munkplast tror att Spinngalans målgrupp är riktad till de företag som har råd och möjlighet att 

använda PR- byråer. Munkplast VD gick själv på galan men kände sig som en ”katt bland 

hermelinerna”.

                                                
66 Intervju Munkplast AB, Peter Stambeck 2007-12-12
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Delicato ser Guldäggsgalans målgrupp som de ”glassiga människorna”. Delicatos VD gick 

även han på galan och menar att Guldägget vill skapa uppmärksamhet för en bransch, alla 

dess kunder samt tilltänkta kunder. Galan är glitter och glamor med personig uppmärksamhet 

för dess vinnare.

4.3.5 Prisets effekt

Uppdragsgivaren Munkplast anser inte att prisvinst leder till ökad rekrytering. Däremot tror 

han att ett pris kan leda till ökad försäljning, eftersom företaget kan visa upp ett ”bevis” på att 

de är duktiga. I Munkplasts fall handlar det om att kunna visa för sina intressenter att de kan 

få ut en produkt och ett budskap, eftersom de vunnit pris inom visuell kommunikation. 

Prisvinsten har inte lätt till någon högre status inom plastbranschen, däremot förstärker priset 

relationer med andra exempelvis banker. Företaget har bevis på att de är bra på att 

marknadskommunicera, så risken är mindre att världens bästa produkt bara ligger på lager. 

Själva diplomet i sig självt anser han inte vara av speciellt värde, men att vara nominerade 

med andra multinationella företag som exempelvis Adidas är av stor betydelse. Munkplast ser 

inga negativa sidor med en gala, men har hört snack där branschfolket själva betraktar en gala 

som klubben för inbördes beundran. Här anser han att den klassiska avundsjukan ligger till 

grund för detta. VDn menar att man istället ska betrakta galan som ett sätt att föra fram 

branschen, att man utvecklar sig själv och sitt företag samt att det är ett nytt sätt att nå ut till 

kunder och en smart produktplacering.67

Delicatos VD tror inte att Guldäggspriset har lett till ökad försäljning, men han tror absolut att 

ett vunnet guldägg gör det lättare för företaget att rekrytera personal, då företaget ses som mer 

attraktivt utåt sett. Statusen för företaget blir även större då det talas om Delicato med respekt 

inom branschen vilket har lett till ökad status inom hela branschen enligt VDn. 

Aktörer som tjänar mest på galan tror han främst är vinnarna och de som arrangerar galan 

samt branschen i sig självt. Enligt han själv har priset lett till uppmärksamhet och image 

uppbyggnad för organisationen som genomsyrar ett gott självförtroende för personalen och 

företaget. Delicato marknadsför lite försiktigt utåt att de har vunnit guldägg, i form av lite 

happenings, olika företags presentationer, samt på hemsidan. Delicato ser inga negativa sidor 

med galor.68

                                                
67 Intervju Munkplast AB, Peter Stambeck 2007-12-12
68 Intervju Delicato, Peter Larsson 2007-12-27
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5. Analys
I det här kapitlet analyserar vi samt tolkar empirin och kopplar ihop den med vår 

sammanfattade teorimodell från kapitel 3.6, sidan 27.

5.1 Definition av gala

Det kan vara svårt att hitta någon bra definition på vad en gala egentligen betyder. 

Definitionerna tycks även skilja sig åt beroende på vilken aktör som får frågan. En gala kan 

också betyda olika saker för olika branscher. När vi ställde frågan, hur aktörerna skulle 

definiera ordet gala, blev svaren efter noga övervägande lite olika. Det var inte en fråga som 

man hade ett rakt och tydligt svar på vid första anblicken. Svaren är av subjektiv och mycket 

generell karaktär, men vi finner att svaren vi fick är intressanta för vår uppsats. 

Den enda aktören som kopplade galor till något negativt var pristagande reklambyrån Lowe 

Brindfors, som valde ett ord som ångest. Detta tolkar vi som att i pristagarnas fall kan det 

förekomma en stor press kopplat till att prestera bra ifrån sig och att vinna. Vi antar att Prime 

PR även de skulle kunna instämma även om ordet ångest inte var något de valde att beskriva 

en gala med. Att beakta är även att Prime PRs juniorkonsult inte själv har medverkat i 

tävlingar i lika stor utsträckning som Lowe Brindfors copywriter har i galasammanhang.

Övriga förekommande kommentarer var mer av en positiv särart kopplat till fest och 

festligheter. Detta är emellertid inte så konstigt eftersom alla våra respondenter förutom 

arrangörerna har vunnit pris i en gala.  Vi finner det intressant att Munkplast vid första 

anblicken väljer att beskriva en gala som en kommunikationskanal att föra fram ett budskap 

igenom, främst beroende på att de inte arbetar med kommunikation i samma utsträckning som 

övriga aktörer.

5.2 Varför anordnas en gala?

Det ligger en väsentlig skillnad vid arrangemang av galorna då Spinngalan bedömer 

effektivitet och att Guldäggsgalan premierar kreativitet. Men ändå finns många likheter med 

dessa två galor. I intervjuerna vi utfört samt i debatten om PR, ser vi hur de olika aktörer är 

överens om att desto fler tävlingar som finns att tävla i, kommer sannolikt att leda till bättre 

och starkare branscher. Ett syfte med att anordna en gala är att man vill kommunicera med 

branschen i stort, med sina arbetspartner, med sina arbetskollegor samt med sina 

konkurrenter.  De respondenter som främst har ett svar på frågan varför en gala anordnas är

givetvis arrangörerna, men övriga aktörer kunde även de besvara frågan, dock inte lika 
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uttömmande. Sammantaget kommer vi fram till att alla aktörer vill bygga upp starkare 

varumärken för sig själva samt för branschen i stort. Vi anser att galorna arrangeras för att öka 

kännedomen och för att skapa positiva attityder kring branschen. Olika värden läggs till 

företagens redan befintliga värde, för att höja företagets men även hela branschens status. 

Man vill stärka sin image och bild utåt och stärka identiteten för att skapa positiva rykten och 

attityder.

5.3 Mål med galan

Sammanfattningsvis kan vi enas om att målen för de olika aktörerna är olika år från år, detta 

beroende på hur väl arbetet gått under året som gått. Det är givetvis även skillnad beroende på

vilken aktör vi frågar. Pristagarna inom reklam och PR byråerna har ett intresse av att kamma 

hem fler priser, och öka prestationerna från föregående år. Arrangörerna för Spinngalan 

beskriver målen ur ekonomiska aspekter att galan ska runt att och att man vill få fler besökare 

till galan. Detta beror nog främst på att Spinngalan endast har funnits i fyra år, gentemot 

Guldägget som är inne på sin fyrtiosjunde upplaga. Vi antar att det tar några år för en gala att 

etablera sig och skapa en ekonomisk stabilitet. Viktigt att nämna är att det inte finns något 

vinstdrivande syfte med galorna.

Uppdragsgivarna Munkplast har inget mål överhuvudtaget med att medverka i en gala, detta 

antar vi beror på att Munkplast är verksamma inom plastbranschen och Spinngalans pris var 

deras första, därav ser de på galor som en bonus. Delicato ser även de på galor som en bonus, 

det viktiga för dem är att göra en så bra och lyckad kampanj som möjligt. 

Att reklam och PR byråerna känner ett krav på att prestera bättre än föregående år kan 

kopplas till beståndsdelen varumärkeskännedom, från modellen varumärkesuppbyggnad av 

Aaker. Eftersom en ökad kännedom för sitt företag kan leda till ett mer välkänt och 

respekterat företag, vilket i sin tur puschar sina anställda att utföra ett bra arbete för att 

kvarhålla statusen. Företagen har också ett rykte om att vara stora pristagare inom galor vilket 

även det sätter viss press på kreatörerna.  

5.4 Vilka medel används (Publicitet)

De medel som används för att nå aktörernas mål och skapa publicitet är viktiga för att stärka 

företagets eller organisationens rykte. Publicitet för galorna och dess medverkande aktörer 

sker först och främst i branschtidningarna Dagens Media och Resumé, men även i 

affärstidningar som Dagens Industri och Svenskt näringsliv. Att publiciteten sker i dessa 

tidningar beror främst på att de har läsare från de berörda branschernas mål- och kundgrupper. 
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Detta gäller arrangörerna till galorna och kreatörerna. Uppdragsgivarna får även de publicitet i 

dessa medier, men de får även publicitet i den egna branschpressen.    

Vår modell visar att ett företags rykte baseras på en människas egna eller andras upplevelser 

och erfarenheter av företagets produkter och tjänster. Ett gott rykte i galorna kan stärkas av 

starka kampanjer eller väl utförda uppdrag med hög kvalité. Vilket kan leda till bättre 

innovation och större ansvar gentemot både samhället och miljön. Man vill samtidigt utveckla 

och underhålla lovande kollegor. 

I modellen Imageuppbyggande företagspussel, enligt Harrison, visar modellen att ett företags 

rykte baseras på en människas egna eller andras upplevelser och erfarenheter av företagets 

produkter och tjänster.  Publiciteten formar attityder från andra, företaget kan här se hur priset 

upplevts utåt. Publiciteten kopplar vi även samman till respons i Kotlers makromodell, då 

publiciteten kan ses som ett gensvar från aktörer utifrån galan. Publiciteten kan utvärderas och 

återkopplas huruvida galan beskrivits som sändaren tänkt från första början.

Publiciteten kan ses som ett gensvar från de olika aktörerna utifrån galorna. Publiciteten 

utvärderas och återkopplas tillbaka till källan. På det viset kan galan utvecklas mer än 

föregående år. Guldäggsgalan har förlängt galan, med aktiviteter under en längre tidsperiod 

med hjälp av till exempel seminarier, just detta tror vi är ett smart sätt för att öka publiciteten  

och skapa ett brus runt omkring som Impala väljer att kalla det. En förlängning av galan kan  

även vara något för andra galor att ta efter för att skapa ett starkare varumärke för galan. Det 

kanske krävs att galan har etablerat sig och nått en större målgrupp för att skapa detta brus, i 

alla fall krävs det större resurser.

5.5 Galans målgrupp

De olika aktörerna ser att galornas målgrupp är mer eller mindre den samma. Det vill säga att 

galorna inte är till för allmänheten, trots att diskussioner har kommit på tal för att locka till sig 

även dem. De målgrupperna som galorna riktar sig till är främst den egna branschen samt 

närliggande branscher, i viss mån press, marknadschefer och sponsorer på både sälj- och köp 

sidan.

På uppdragssidan ser vi att de inte alltid är bekväma i galasammanhang. Kanske är det för att 

de till vardags inte befinner sig inom branschen som galan främst riktar sig till. 

En intressant aspekt är att uppdragsgivarna anser att galorna är till för de lite mer glassiga 

människorna, eftersom de är en av målgrupperna som arrangörerna vill åt. Båda arrangörerna 

nämner dock att de tillhör målgruppen. Munkplast anser att målgruppen är mer riktad till 

uppdragsgivare som har råd att köpa reklam och PR. 
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Galorna borde kanske fokusera ännu mer på uppdragsgivarna och satsa på de som verkligen 

har möjlighet att köpa reklam för att stärka branschen, så att de inte känner sig som en katt 

bland hermelinerna som Munkplast VD.

5.6 Budskap man vill leverera

Både Guldäggsgalan och Spinngalans vill stärka bilden av den bransch de befinner sig inom, 

samtidigt som man vill belöna de bästa bidragen som utförts under året som gått. Budskapet 

kan även vara att väcka olika frågor av vikt inom branschen. Det är främst arrangörerna av 

galorna som har ett budskap att leverera, trots att de övriga aktörerna kan få ut ett budskap 

genom att medverkar i en gala. 

Både Guldäggsgalan och Spinngalans arrangörer vill stärka bilden av den bransch de befinner 

sig inom samtidigt som man vill belöna de bästa bidragen som utförts under året som gått.

De vill öka kännedomen om branscherna. Akkers upplevd kvalité speglar en viktig del av 

budskapet, man är mån om att kvalitén ska vara bra. Budskapet kan även vara att väcka olika 

frågor av vikt inom branschen. Det är främst arrangörerna av galorna som har ett budskap att 

leverera, trots att de övriga aktörerna kan få ut ett budskap genom att medverkar i en gala, 

därav var det bara arrangörerna som hade ett svar på frågan. Vi kopplar alltså sändaren av 

budskapet till arrangörerna. Företagen vill spegla sin och branschens personlighet och 

uttrycka värderingar vilket anknyter till Harrisons pusselbit företags identitet. Sammantaget 

kan man anknyta att budskapet syftar till att skapa positiva attityder från andra som skapar ett 

gott rykte.

5.7  Tävlingsbidrag 

En intressant aspekt i denna uppsats är att i debatten om man kan tävla i PR ser det som ett 

problem med PR-tävlingar för att det kanske inte alltid är det bästa bidragen som är med i 

dessa tävlingar. Det kan bero på att inte kunden vill att sitt bidrag ska visas upp. PR-byrån 

måste få godkänt att tävla med bidraget av sin kund. Ofta rör det sig om företag inom 

läkemedelsbranschen som inte vill vara med att tävla. Om PR-byrån kommit på något 

banbrytande kan de även välja att inte tävla med bidraget för att bevara sin nya strategi. På 

Prime PR däremot hävdar man att man alltid tävlar med de bästa uppdragen. 

Det finns meningsskiljigheter i denna fråga, men vi tror att det i vissa fall säkerligen kan vara 

problematiskt att tävla då kunder inte vill tävla  men också att vissa företag  i särskilda fall 

kan välja att inte tävla för att de känner att de kan avslöja allt för nya och innovativa idéer.  

Lowe Brindfors copywriter tycker att det är ett problem att vissa uppdragsgivare är negativt 
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inställda till att tävla, eftersom företagen verkar tro att reklambyrån ska utforma kampanjen 

för att vinna guldägg och inte för kundens bästa. Han anser även att reklam är något som inte 

ska kopieras utan behandlas som färskvara.

Vi har inte tillräckligt med material för att gå in djupare på detta men vi finner att det är en 

intressant fråga att forska vidare inom.

5.8 Prisets effekt

Ett vunnet pris påverkar inte bara galans primära aktörer. De övriga som kan beröras är till 

exempel galans eller de medverkande företagens sponsorer, journalister och övrig media. En 

prisvinst i en gala leder ofta till ökad rekrytering, eftersom företagen som medverkar ofta får 

positiv publicitet vilket leder till ökad kännedom och status. Det kan leda till att det talas om 

företagen med respekt. Däremot finns det inte siffror på en ökad försäljning, vid ett eventuellt 

pris. Precis generalsekreterare tror ändå att pris leder till ökad rekrytering, försäljning samt 

status i branschen. Impalas VD är lite mer tveksamt inställd till att ett pris leder till ökad 

försäljning men kommer ändå fram till i sitt slutresonemang att det skulle kunna var så, 

eftersom en ökad kännedom om företaget kan leda till att försäljningen ökar. Detta sker 

genom en lyckad kampanj som får stor uppmärksamhet samt att kampanjerna ofta får längre 

livslängd.  Rekrytering och status är Impalas VD inte lika tveksamt inställd till utan tror att de 

stärks av ett pris. Sammantaget vad det gäller denna fråga grundas svaren på antydande 

eftersom inga mätningar är gjorda, vad det gäller arrangörerna så ser vi här att de ändå har 

väldigt lika svar, trots svårigheter ge något egentligt svar.

Ett pris får även en positiv inverkan på den enskilde kreatören, då priset kan ses som ett bevis 

på att hon är duktig på det hon gör. Priset leder även till ett bättre utfört arbete även i 

fortsättingen, då tävlingsinstinkten sätts in. I slutändan kan det leda till att de företagen blir 

mer attraktiva i valen av att anlita en byrå eller uppdragsgivare i en köpbeslutsprocess.

Uppdragsgivarna tjänar på att tävla med sina kampanjer då de får uppmärksamhet inom 

mediebranschen samt i den bransch de verkar inom. Uppdragsgivarna får uppmärksamhet 

vilket leder till att fler byråer vill arbeta med dem, samt att de kan få så mycket publicitet i 

den egna branschen så de gynnar företaget gentemot deras konkurrenter. 

Vi vill påstå att ett pris positivt påverkar alla sex delar (Rykte, Attityder, Kännedom, Upplevd 

kvalité, Associationer och andra tillgångar) i vår sammanfattademodell, dessa sex olika 

beståndsdelar kan sedan företaget sammankoppla till ett budskap. Detta budskap kan i sin tur 
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påverka alla företagets kunder samt potentiella kunder när det marknadsför sig utåt. Vare sig 

det sker på företagets egna hemsida eller i företagspresentationer gentemot kund. 

Vi har sett att respondenterna utnyttjar detta i viss mån men vi tycker att de skulle kunna 

utnyttja det ännu mer, Impalas VD var även han inne på detta spår. 



44

6. Diskussion och slutsatser

Enligt Kotlers makromodell av kommunikationsprocessen kan de olika aktörerna inom galan 

stå som sändaren av ett budskap och de övriga aktörerna är de som tar emot budskapet eller 

det sända meddelandet. Bruset i modellen varierar alltså beroende på vad det primära målet 

för aktören är. Aktörerna ser och lägger märke till olika aspekter med galan beroende på deras 

mål och dess ambitioner.

Vi anser att galor framförallt används strategiskt inom marknadsföring för att generellt stärka 

bilden av den bransch man verkar inom. Man vill ge de inbjudna samt de övrigt berörda 

sekundära målgrupperna en positiv bild av företaget, kreatörernas arbete och av branschen i 

stort. Man stärker bilden av det egna företaget, då det får positiv publicitet vilket vidare leder 

till att varumärket stärks samt att statusen höjs. De som arbetat med de vinnande bidragen blir 

lite av stjärnor i branschen som höjer sin egen och dess byrås status. Även de positiva 

attityderna runt företagets stärks.  I det långa loppet leder priser till att företagen ökar sin 

status och sin kännedom som leder till att byrån blir ett påtänkt val när man ska anlita en byrå. 

En tävling som hjälper till att öka konkurrensen och med ökad konkurrens höjs bidragens 

kvalité.  De olika aktörerna förhåller sig mycket bra gentemot varandra. Det blir en så kallad 

vinn- vinn situation för alla inblandade parter. Alla parter vinner på att delta i en gala och 

vinna pris. Vinsten ser olika ut beroende på vilken aktör man talar om, samt vad som är de 

berörda aktörernas mål. De främsta målen för arrangörerna i galan kan ses som, en bra och 

trevlig tillställning som visar upp branschen samt premierar de bäst utförda arbetsinsatserna 

under året.   

Målen för de prisbelönta byråerna på galan kan kort beskrivas med att man vill vinna priser i 

så många kategorier som möjligt samt med så många uppdragsgivare som möjligt.

Uppdragsgivarnas mål med att medverka på en gala är lite mer diffusa, eftersom huvudsyftet 

ofta är att man vill ha en bra kampanj. Att delta i en gala eller ett pris ses ofta som en ren 

bonus. De medel som arrangörerna använder för att uppnå deras mål är skapa bra publicitet, 

framförallt i branschtidningar. Även byråerna och uppdragsgivarna vinner på publicitet inom 

branschpress samt utnyttjande av att marknadsföra sina priser framförallt genom de egna 

kanalerna.
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Kommunikationen sker ofta som i Kotlers Makromodell, då den hänvisar till sändare, 

budskap, mottagare samt innefattar respons och återkoppling. En kort sammanfattande 

översikt av våra resultat sammanställs i figuren nedanför; Mediet ser vi som själva galan.

Sändare Arrangör Prisbelönad byrå Uppdragsgivare

Budskap Att stärka branschen. Att byrån utför bra 

arbeten och är skickliga 

inom deras 

arbetsområden.

Nominerad kampanj. 

Mottagare Kunder och byråer inom 

branschen.

Media, uppdragsgivare 

och kunder.

Media, konkurrenter samt 

reklam-/PR byråer.

Respons och 

Återkoppling

Attityder som uppfattas 

på galan, publicitet från 

media och

utvärdering av resultatet, 

det vill säga om sänt 

budskap stämmer överens 

med mottagarens 

tolkning.

En uppdragsgivare tar 

kontakt med byrån och 

startar nya samarbeten 

med nya 

arbetsmöjligheter.

Det skrivs om företaget 

vilket generera bra 

publicitet och 

uppmärksamhet, vilket 

leder till att företaget blir 

mer attraktivt vilket leder 

till att de ses som 

intressanta reklam -/PR -

köpare att arbeta med.

Fig.9 Egen tolkning över kommunikationen inom galor. Källa: Egen

Arrangörerna, uppdragsgivarna och de prisbelönade byråerna. Vill stärka branschen i stort, 

samt stärka den enskilda byrån för den branschrelaterade publiken. Man vill belöna bra 

uppdrag och ge företagen den uppmärksamhet de förtjänar. Detta leder i sin tur till ökad 

konkurrens samt bättre bidrag i det långa loppet. 

Detta budskap sänder de vidare till branschen i stort, med alla dess aktörer och intressenter 

Effekten blir en starkare bransch, konkurrensen hårdnar vilket leder till att uppdragen får 

bättre kvalité. Positiva effekter för alla inblandade parter så som exempelvis ökad status, 
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rekrytering och försäljning,

Vi kan komma överens om att en gala är mer än en tävling för inbördes beundran eller bara 

en stor firmafest. Galor kan användas för att addera värde till sitt företag, det vill säga att man 

stärker sitt varumärke, ökar kännedom samt förstärker sin image.

Galorna kan även ses som en kommunikationskanal med syfte att stärka bra relationer inom 

branschen. Man vill skapa ett gott rykte och goda attityder, få folk att tala väl om branschen.

6.1 Förslag på vidare forskning

För att få en bredare inblick i branschgalor vore det intressant att se och undersöka hur flera 

kommunikationsrelaterade branscher, exempelvis tv och radio bedriver en gala. En intressant 

synvinkel vore att undersöka sponsorernas fördelar med att medverka i galor, samt deras syn 

på fenomenet galor. Det vore även intressant att undersöka vilka bidrag som byråerna är 

villiga att tävla med, vilka kriterier de väljer från, och om de väljer att inte tävla med vissa 

bidrag för att bevara innovativa idéer som de är rädda för att konkurrenter ska kopiera.

6.2 Slutord

Avslutningsvis vill vi tacka alla som bidragit till att göra denna uppsats möjlig, framförallt vill 

vi ge ett stort tack till våra respondenter.
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Bilagor

1.  Intervjufrågor  arrangörer

Allmänt

Företag

Position/ titel

Bakgrund

 Varför anordnas en gala?

 Hur kom det sig att just ni arrangerar galan?

 Arrangerar ni andra galor?

 Vad har ni för mål och förväntningar med galan?

 Vilket budskap vill man leverera med en gala?

 Vilken målgrupp riktar sig galan till?

 Vilka blir inbjudna och får vara med på en gala, vilka bjuds in utifrån?

 Vilka intressenter vill ni främst nå ut till? Är det allmänheten, Media? eller vill man förstärka relationerna i den 

egna branschen?

 Tror ni att det är viktigt för branschen att ha en egen gala? I så fall varför?

 Tror ni att det är någon aktör som tjänar mer eller mindre på en anordnad gala?

 Hur kommer det sig att juryn ser ut som den gör? Varför är just de utvalda?

 Vad avgör vilket bidrag som vinner?

 Skapar galan publicitet? I såfall vart? I vilka tidningar/ medier?

 Hur får ni publicitet?

 Utvärderas resultaten t ex hur mycket som skrevs om galan?

 Ger priser/deltagande ökad försäljning? Rekrytering? Ökad status i bransch?

 Ser du några negativa sidor med galor? I sådant fall vilka?

 Hur skulle du definiera en gala?

Övriga synpunkter, något att tillägga som du tycker är av väsentlighet.
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2. Intervjufrågor pristagare (Reklam/PR- säljare)

Allmänt

Företag

Position/ titel

Bakgrund

 Tror ni att det är viktigt för branschen att ha en egen gala? I så fall varför?

 Vad har ni för mål /syfte med att medverka i galan?

 Har ni uttalade mål i form av att vinna priser? Är det något ni strävar efter?

 Tittar man på och inspireras av tidigare vinnare?

 Hur är uppdragsgivarens inställning till medverkande i tävling?

 Vilka bidrag skickas in? Varför?

 Hur har ni påverkats av vunnet pris? Ser ni några skillnader före och efter pris?

 Skapar vunnet pris publicitet? I så fall vart och hur? I vilka tidningar/ medier?

 Utvärderas resultaten t ex hur mycket som skrevs om erat företag/ pris?

 Leder priser till ökad status i branschen? I sådant fall hur visar det sig?

 Tittar man på och inspireras av tidigare vinnare?

 Hur har ni påverkats av vunnet pris? Ser ni några skillnader efter vunnet pris?

 Hur påverkar medverkande i galor relationer inom branschen?

 Hur påverkar deltagande/ pris relationen med uppdragsgivaren?

 Har ni fått fler kunder/uppdrag pga. vunnit pris?

 Tror ni att det är någon aktör som tjänar mer eller mindre på en anordnad gala?

 Hur upplevs det eventuella priset (av din omgivning, och av dig själv)?

 Marknadsför ni utåt att ni har fått pris?

 Ser du några negativa sidor med att medverka i galan? I sådant fall vilka?

 Hur skulle du definiera en gala?



51

3. Intervjufrågor uppdragsgivare (Reklam/PR – köpare)

Allmänt

Företag

Position/ titel

Bakgrund

 Vad avgör vilken byrå ni anlitar?

 Har ni några mål med att era kampanjer ska få pris?

 Har erhållet pris i branschtävlingar någon betydelse?

 Tror ni att det är viktigt för branschen att ha en egen gala? I så fall varför?

 Vilka förväntningar har ni med att medverka i galan?

 Vad har ni för mål /syfte med att medverka i galan?

 Blir ni inbjudna till galan. Går ni på galan?

 Vilka/vilken målgrupp tror Du galan riktar sig till?

 Marknadsför ni utåt att ni fått pris?

 Stärker priser relationerna mellan byrån och kund (uppdragsgivare)? Och i så fall hur?

 Ger priser/ deltagande ökad försäljning?

 Ger priser/ deltagande ökad rekrytering?

 Leder priser/ deltagande till ökad rekrytering?

 Skapar vunnet pris publicitet? I så fall vart? I vilka tidningar/medier?

 Utvärderas resultaten t ex hur mycket som skrevs om galan?

 Tror ni att det är någon aktör som tjänar mer eller mindre på en anordnad gala?

 Ser du några negativa sidor med galor? I sådant fall vilka?

 Hur skulle du definiera en gala?

Övriga synpunkter, något att tillägga som du tycker är av väsentlighet.

Upplevd
Kvalité


