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Sammanfattning 

Denna studie förklarar hur de tre bästa respektive tre sämsta reklamerna av totalt 20 som en 

enkätgrupp har utsett, förhåller sig till olika teorier om kommunikation, ljudlandskap, retorik 

och dramaturgi. I de reklamer som av enkätgruppen ansågs vara de bästa har producenterna 

med hjälp av retorik och dramaturgi bättre lyckats med att skapa ett förtroende hos lyssnaren, 

något som i analysen visar sig vara avgörande för hur reklamerna mottas. Vidare förefaller 

konstruerade ljudlandskap löpa större risk att skapa en egen bruskälla vilket komplicerar 

framförandet av budskapet. På samma sätt verkar reklamer med lågt eller otydligt 

informationsinnehåll ha svårare att förmedla en verklighetsbild som stämmer överens med 

den tänkta mottagarens och därför även svårare att skapa en förtroendeingivande karaktär till 

reklamen.  
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1 Inledning 

Reklam finns så gott som alltid i vår direkta närhet; på planscher, i radio och på TV.  Inte allt 

för sällan risas reklam för att den förstör flödet i filmen eller radioshowen som spelas och 

publiken uppfattar den som störande men den finns alltid där och den har sitt värde. All 

media, bortsett från public service, är nästan uteslutande reklamfinansierad och utan reklamen 

skulle utbudet av media i Sverige förändras avsevärt.  

 

Televisionens påtagliga reklaminnehåll kräver en aktiv deltagare för att uppmärksammas till 

skillnad från radion som idag har blivit ett bakgrundsmedium. Du kan höra på den på väg till 

jobbet eller skolan, du kan lyssna på radio när du arbetar, diskar eller sitter vid datorn. I stort 

sett var du än befinner dig finns det tillgång till en radio. Reklamfinansierad radio har dock 

inte funnits så länge. 1993 startade kommersiella radiosändningar i Sverige och radioreklam 

har sedan dess setts som mindre effektiv än reklamen i t.ex. TV.
1
 Ända fram till 2008 fick 

t.ex. radioreklam inte vara med att tävla om det svenska reklampriset ”Guldägget”. Men nu 

har radioreklambranschen vunnit sitt första guldägg och det är värt att notera att för första 

gången accepteras radioreklam och kan nu mäta sig med den reklam som visas i TV.
2
  

 

Likt kyrkklockor har radion nu tagit ett stort steg in i det vardagliga samhället, den är numera 

en del av ett ljudlandskap som vi alla är vana vid.
 3

 Detta gör det intressant för oss som 

aspirerande medieproducenter att undersöka hur den svenska mediebranschen producerar 

radioreklam och hur den uppfattas av publiken.
4
  

                                                 
1
 Munck, Jakob. (2006). Radioreklamboken. Lund: Studentlitteratur. s. 13 

2
 Guldägget. Från: http://www.guldagget.se/sok/info.aspx?b=1636 [2009-12-02] 

3
 Schafer, Murray. (2007). The Soundscape – Our Sonic environment and the Tuning of the World. Vermont: 

Destiny Books. s. 92 
4
 Molander, Susanna. (1992). Reklamradioboken. Stockholm: Media MarketingGruppen. 

 s. 13ff 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att genom undersökning av svensk radioreklam få förståelse för vilka 

komponenter som tillsammans optimerar kommunikationen med lyssnaren. I denna studie 

undersöks vad i radioreklam som kan anses vara bra och/eller dåligt och vidare hur dessa är 

strukturerade. En dramaturgisk och retorisk analys utförs samtidigt som propagandaverktyg 

och kommunikationsteorier gör att analysen inte bara visar vad på vad det är som gör 

reklamen dålig utan också hur. En enkätgrupp har beslutat vilka inslag som uppfattas som bra 

respektive dåliga. Kartläggning av dessa komponenter kan komma att underlätta arbetet för 

ljudproducenter i deras skapande av ny radioreklam. Då radiosänd reklam i Sverige är en ung 

företeelse är det viktigt att studera dess utveckling. 

 

Då dramaturgin i radioreklam förväntas påminna om den i andra medieproduktioner blir 

denna analys ett effektivt sätt att hitta den röda tråd som svenska produktionsbolag använder 

sig av för att nå mottagaren. De frågor som studien behandlar är: 

 

 Hur definieras grundstrukturen i de reklamerna som enligt enkätgruppen anses vara 

bra eller dåliga? 

o Dramaturgins roll 

o Retorikens roll 

 Hur kan en framgångsmodell för svensk radioreklam se ut? 

o Propagandaverktygens roll 
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3 Bakgrund och tidigare studier 

Tekniken för att sända radio har funnits i Sverige länge och Sveriges Radio startade sina 

sändningar 1925 under namnet Radiotjänst men redan 1922 sändes de första 

lokalradiosändningarna över Stockholm.
5
 Lokalradiosändningar och närradiosändningar har 

även bedrivits parallellt med Sveriges Radio, av föreningar och entusiaster, men har 

egentligen aldrig kunnat konkurera med Sveriges Radio som har finansierats med det som 

idag kallas för tv-avgift.
6
 

 

I Sverige var det fram till den första april 1993 förbjudet att sända radio som finansierades 

med hjälp av reklam. Dock fanns det redan på 60-talet reklamfinansierad radio men då 

kallades den för piratradio och var alltså inte legal.
7
 Men piratradion visade ändå att det fanns 

ett alternativ till statligt finansierade radiosändningar.  

 

Idag står radiomediet inför ett plattformsskifte. TV-sändningar sänds i Sverige enbart digitalt 

sedan 2008, radiomediet står inför en liknande digitalisering. Det finns faktorer som gör att 

utvecklingen av radiomediet inte går med samma hastighet som TV-mediet. Anledningarna 

till varför utvecklingen av radiomediet inte håller samma hastighet som TV är flera; bl. a 

krävs att regeringen och riksdag fattar beslut om vilken plattform som blir lämplig för digitala 

radiosändningar. Det är även en pågående diskussion i radiobranschen om vilken utveckling 

som ska få mest resurser. Än så länge måste även lyssnaren ha en speciell mottagare för att 

kunna lyssna på digitalradio vilket innebär aktsamhet från såväl konsumenter som 

radioaktörer. Konsumenten vill inte köpa mottagaren när utbudet är begränsat och aktörerna 

vill inte satsa på att sända digitalt när antalet lyssnare är få. Än så länge finns det heller ingen 

reglering likt den för analoga sändningar vilket gör att det inte finns något kommersiellt 

digitalradioutbud. Regeringen vill ej heller göra en sådan reglering utan att känna sig säkra på 

att utslaget blir som planerat.
8
  

 

Regleringen av analoga radiosändningar medföljde att det egentligen inte existerade några 

andra radiostationer än Sveriges Radios egna innan 1993 men när avregleringen till slut kom 

                                                 
5
 Sveriges Radio. (2009). Vanliga frågor. Ansvarig utgivare: Peterson, Jan. Från: 

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?ProgramId=3113&Artikel=2344007 [2009-12-02] och Weibull, Lennart. 

(2009). Lokalradio. Från: Nationalencyklopedin:  

http://ne.se/lang/lokalradio [2009-12-02] 
6
 Sveriges Radio. (2009). Ekonomi. Ansvarig utgivare: Peterson, Jan. Från: 

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3113&artikel=1971507 [2009-12-02] 
7
 Munck, J. (2006). s. 11 

8
 Statens offentliga utredningar. (2008). Kommersiell radio -nya sändningsmöjligheter. (SOU-rapport 2008:96). 

Stockholm: Kulturdepartementet. s. 177f 
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efter politiska påtryckningar från i första hand moderater och folkpartister, visade det sig att 

det fanns en stor efterfrågan efter privatradio.
 9

 I september 1993 delades de första 

koncessionerna, frekvensplatserna, ut. De hade ett pris på minimum 20 000 kronor och 

delades ut till de 36 högst bjudande. När ansökningarna kommit in var de över 300 stycken 

och totalsumman låg sammanlagt ca 42 miljoner kronor.
10

 I dagsläget är det dock annorlunda, 

den avgörande faktorn för att utse vem eller vilka som får en ledig koncession är inte längre 

de som bjuder högst. Fokus ligger istället på vem som efterlever bestämda kriterier som t.ex. 

lokal anknytning och andelen egenproducerat material.
11

 Det bara ett fåtal radiokanaler som 

betalar den nya koncessionsavgiften, de kanaler som redan har ett avtal vågar inte riskera att 

bli av med sina koncessioner trots att ett nytt, betydligt mycket billigare, avtal finns att 

tillgå.
12

 Anledningen till att de nya koncessionsavtalen infördes var att radiokanalerna med de 

gamla avtalen betalade för mycket i avgift för att kunna satsa på en egen profil och egna 

produktioner. Därför bildades nu olika nätverk så att de kunde komma billigare undan genom 

att centralproducera mycket material. Denna utveckling var inte helt enligt 

kulturdepartementets grundtanke med lokalradiolagen (kommersiell radio) och inte heller 

efter avtalsregleringen blev utbudet större då radiokanalerna som nämnts inte vågar ansöka 

om de nya, billigare, tillstånden.
13

 Det har också visat sig i andra länder att ”[…]det fanns en 

stark tendens till kedjebildning genom att lokala radioföretag köptes upp av starkare 

konkurrenter, som på så sätt fick tillgång till ett stort antal sändare genom vilka de kunde 

sända ut i stort sett samma program”
14

. Enligt regeringen är inte en sådan utveckling 

önskvärd, då det anses att den inte skulle gynna ett brett utbud. Regeringen har därför avsikt 

att motverka nätverksbildningen ”genom att varje radiostation fick en oberoende ställning 

med inriktning mot sitt lokala spridningsområde”
 15

. Från och med 1993 fanns det alltså ett 

nytt forum för att marknadsföra produkter, företag eller andra tjänster. Reklamen började 

finansiera radiokanaler men många ansåg att radioreklam var dåligt och oprofessionellt.
16

 Det 

nya forumet blev större och dyrare och utvecklades inte enligt regeringens förhoppning.
 17

  

 

                                                 
9
 Munck, J. (2006).  s. 11 

10
 Larsson, Mattias. Lindgren, Magnus. (1996). Reklambranschen om kommersiell radio – En undersökning av 

reklambyråers och reklamförmedlares attityder till radioreklam och reklamradio. Göteborg: KOMPENDIET. s. 

8 
11

 Statens offentliga utredningar. (2008). s. 65 
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Ibid. s. 68 
15

 Ibid. 
16

 Munck, J. (2006). s. 13 
17

 Statens offentliga utredningar. (2008). s. 72 
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Susanna Molander, doktorand i företagsekonomi, lyfter fram några av radioreklamens främsta 

fördelar i sin bok Reklamradioboken. Kostnaderna för både produktion och 

publicering/sändning är billigare än till exempel TV. Det finns även stora möjligheter att efter 

tid och geografiskt läge snabbt möjligheten att (tack vare nämnda fördelar) anpassa reklamen 

efter nya omständigheter. Molander menar också att en bra radioreklam har stor potential att 

både bli personlig och teatralisk, då auditivt berättande lämnar mer till lyssnarens fantasi än 

vad visuella medier gör. Däremot är balansgången svår när valet av t.ex. speakerröst kan 

antingen bli väldigt personlig för målgruppen, eller istället avlägsnande och svår för lyssnaren 

att förhålla sig till.
18

 

 

Det finns även nackdelar med att använda sig av radioreklam som marknadsföring. T.ex. är 

radio ofta ett bakgrundsmedium för lyssnaren, som har fokus och sin koncentration på något 

annat än just det som hörs ur radion. Radiolyssnandet är alltså delvis styrt av lyssnarens 

rutiner samtidigt som radio många gånger verkar vara något som hjälper lyssnaren att få en 

struktur att hänga upp vardagen på.
19

 En annan negativ aspekt som kan nämnas är reklamens 

påverkan på mediet i sig. Reklamfinansierad radio har t.ex. ett krav att sända sådant som är 

ekonomiskt hållbart och som tilltalar så många som möjligt samtidigt som den måste möta så 

litet motstånd som möjligt. Att inte producera material utifrån det här perspektivet tros 

lyssnarantalet att minska och därmed även reklamintäkterna.
20

 På detta vis påverkas innehållet 

i hela det medium som finansieras av reklam. 

 

I skapandet av reklam avsedd för radiomediet gäller precis som vid annan marknadsföring 

marknadsföringslagen som i huvudsak ser till att ingen reklam marknadsför något med hjälp 

av osanningar. Däremot är det endast i radioreklam som det är tillåtet att göra direktreklam till 

barn eller reklam med tydliga politiska budskap.
21

 Jakob Munck, chef för SR's avdelning för 

framtida produktioner, har delat in radioreklamen i 15 olika genrer; Speaker (gemen) på 

musik, humorsketch, produktdialog, tokig sång, ”telefonare” (även busringning), historien, 

kändisen, galen grej som förklaras av speaker, ont-i-magen-reklamen, enkät, fejkade 

frågesportsprogram, bekännelser, fejkad nyhetsuppläsning, dialekter och trailers.
 22

 Munck är 

                                                 
18

 Molander, S. (1992). s. 12ff 
19

 Hadenius, Stig. Weibull, Lennart. Wadbring, Ingela. (2009). MASSMEDIER Press, radio och tv i den digitala 

tidsåldern. 9:e Upplagan, reviderad 2008. Falun: Scandbok. s. 355 
20

 Ibid. s. 43ff 
21

 Munck, J. (2006). s. 53 
22

 Sveriges Radio. (2009). Avsnitt 9: SR:s nästa VD - Jakob Munck? Från: 

http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=3047&artikel=2520185 [2009-12-02] 
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väldigt öppen för att läsaren lägger till eller tar bort det som önskas från dessa.
23

 I denna 

undersökning kommer Muncks genrer inte att ta någon plats, utan snarare endast visa upp ett 

annat sätt att kategorisera radioreklamer. Vidare menar Munck att arbetet med att skapa en 

radioreklam består av sex olika steg; första mötet med annonsören, idékläckning, finslipa 

idéerna, presentera idéerna, inspelning och efterbehandling.
24

 Vilket arbete som utförs i varje 

steg framgår av namnen och är alla faktorer som är med och påverkar den färdiga produkten 

(reklamen). Dessa sex steg tyder på att radioreklam i dagsläget är mer genomarbetad utifrån 

ett marknadsföringsperspektiv. Många av de produktionsbolag som skapar radioreklam har 

det som en viktig inkomstkälla och Munck hävdar att det även finns en tydligare kontakt med 

beställaren, tyder på att även produktionsbolagen strategier för skapandet av radioreklam har 

blivit mer utarbetade sedan starten 1993.
25

 

  

                                                 
23

 Munck, J. (2006). s. 54ff 
24

 Ibid. s. 68 
25

 Ibid. s. 69ff 
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4 Teori 

Teorikapitlet bygger på fyra olika teorier och är därmed uppdelat i fyra olika delar och den 

första texten redogör för kommunikationsteorin. Grundläggande information om hur ett 

meddelande överförs från sändare till mottagare redogörs och viktiga begrepp som utgör en 

del av tankesättet i analysen utreds. Kapitlet om retorik och dramaturgi behandlar hur 

reklammakarna skapar ett intresse och hur lyssnaren ska övertygas för att denne ska köpa 

produkten. I avsnittet presenteras en trappmodell som tar stor del i analysen av reklamen. Den 

tredje delen berättar om R. Murray Schafers soundscape, ljudlandskap, ett begrepp som 

beskriver hur ljuden i vårt samhälle har blivit en stark och betydande del i människans vardag. 

Denna teori används för att belysa relationen mellan sändaren och mottagaren. I sista delen av 

teoriavsnittet skrivs det om propagandaverktyg som behandlar hur reklam använder sig av 

olika metoder för att stödja de säljande argument som används. Symbiosen av dessa fyra delar 

bildar både ett metodologiskt användningsområde och en diskussionsriktning. 

4.1 Kommunikationsteori 

Denna studie bygger på kommunikationsprofessorn George Gerbners teorier. Gerbners 

kommunikationsmodell är en vidarebearbetning av Claude E. Shannon och Warren Weavers 

modell som ligger som grund för nästan all forskning inom kommunikation.
26

 För att förstå 

Gerbners mer utstuderade kommunikationsmodell, som mer passar in i detta forum som 

innefattar audiell kommunikation, inleds denna del med Shannon & Weavers modell som har 

bearbetats utifrån John Fiskes bok Kommunikationsteorier där författaren redovisar hur andra 

har vidarebearbetat modellen och lagt till nya moment.
27

 

 

Fiske skriver om hur studier av kommunikation behöver pedagogiska metoder för att kunna 

redogöras och sammanfattar sin kommunikationsforskning med fyra olika pedagogiska 

metoder:
 
 

 Alla koder inbegriper koder och tecken. 

– Tecken är handlingar som hänvisar till något annat än sig själv. 

– Koder är system däri tecken organiseras och bestämmer hur tecken kan relateras till 

varandra.  

 Dessa tecken och koder ska kunna överföras eller göra tillgängliga för varandra, 

sociala relationer. 

 Kommunikation är av central betydelse för livet i vår kultur. 

 Den allmänna definitionen av kommunikation är ”social samverkan med hjälp av 

                                                 
26

 Fiske, John. (2007). Kommunikationsteorier – En introduktion. Stockholm: Wahlström & Widstrand. s. 17 
27

 Ibid. Et passim 
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meddelanden”.
28

 

För att återgå till Shannon & Weavers kommunikationsmodell från 1949 presenterar de den i 

en linjär modell som består av dessa olika delar: 

 

 

Figur 1: Shannon & Weavers kommunikationsmodell 
29

 

 

I denna modell identifierar Shannon & Weaver tre olika problemnivåer. Dessa problemnivåer 

är: 

Level A How accurately can the symbols of communication be 

transmitted? (The technical problem) 

Level B How precisely do the transmitted symbols convey the desired 

meaning? (The semantic problem) 

Level C How effectively does the received meaning affect conduct in the 

desired way? (The effectiveness problem)
30

 

I Nivå A och Nivå B handlar det om hur de olika symbolerna överförs och förstås; hur bra 

sändaren gestaltar sina kommunikationssymboler. De semantiska problemen är hur 

mottagaren uppfattar den utsända symbolen. Vid Nivå C diskuterar Shannon & Weaver hur 

mottagaren kan påverkas emotionellt och på så sätt manipuleras. Nivå C kan verka om Nivå A 

och Nivå B kommunicerat effektivt.
31

 Brus är allt det som förstör avsändarens tänkta kod till 

                                                 
28

 Fiske, John. (2007). s. 11f 
29

 Adolfsson, Jan. Mäntymäki, Juha. (2003). Internkommunikation - effektivisering genom formalisering? 

Magisteruppsats, Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen. s. 22 
30

 Shannon, E. Claude. Weaver, Warren. (1963). The mathematical theory of communication. Chicago: 

University of Illinois press. s. 4 
31

 Ibid. s. 4ff 
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mottagaren. Det kan vara allt från ljudförvrängning, statiskt brus eller den sköna fåtöljen som 

mottagaren sitter i. Detta brus kan alltid ändra avsändarens avsikter, vad det än orsakas av.
32

 

4.1.1 Redundans och entropi 

Redundans och entropi är två centrala begrepp i kommunikationsanalys.
33

 Redundans står för 

en förutsägbar kommunikation och entropi för en oförutsägbar. I t.ex. en radiokanal eller en 

tv-show kan det vara bra för producenten att veta om en publik är heterogen, olikartad, eller 

homogen, likartad. Är publiken heterogen är det mest effektivt att vara redundant i sina 

uttalanden, medan är publiken homogen minskar riskerna för missförstånd om informationen 

är entropisk. Att strukturera information utifrån kända mönster (med hjälp av metrik, rim, 

onomatopoesi) är ett sätt att öka redundansen och minska entropin. Shannon och Weaver 

säger också att: 

Redundans arbetar vanligen för det rådande och mot förändringar. Entropi är mindre 

angenämt, mer stimulerande och kanske mer chockerande, men det är svårt att meddela 

effektivt. 
34

 

Redundans är ett effektivt sätt att undvika misskommunikation i en kanal med mycket brus. 

Struktureras ett meddelande med kända mönster eller konventioner ökar redundansen och 

entropin minskar. 

4.1.2 Kanal, medium och kod 

I Shannon & Weavers modell tar de upp kanaler och koder men senare forskare har lagt till 

medium i denna diskussion. Kanaler i denna modell är något fysiskt som kan överföras i 

signalen. I detta fall är ljudvågorna den fysiska signalen. Medium är det tekniska eller fysiska 

som omvandlas av informationen till en signal som sedan kan överföras via kanalen. T.ex. 

rösten och musiken ett medium.
35

 Koder är utfallet av medium och kanalens samverkan. 

Beroende på röstens tonfall, betoning och paraspråk, ljudvågornas brus eller den redundanta, 

alternativt den entropiska, information sänds det koder som kommer uppfattas olika av 

mottagaren på grund av kulturella skillnader.
36

 Dessa skillnader innebär t.ex. språk, 

värderingar och klädsel.  

                                                 
32

 Fiske, John. (2007). s. 12f 
33

 University of Tampere. (2009). Grundkursen i medier och kommunikation. Från: 

http://www.uta.fi/viesverk/grundkurs/fore1/forelasning1.1.html [2009-12-10] 
34

 Shannon, C. Weaver, W. (1963). s. 12ff 
35

 Fiske, J. (2007). s. 32 
36

 Ibid. s. 34f 
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4.1.3 Feedback 

Feedback är en benämning för mottagarens reaktion till sändaren. Radiokommunikation 

tillåter växelvis sändningar som kan utföra feedbackfunktionen. Denna funktion bestäms av 

kanalers tillgänglighet. En dialog som förs ansikte mot ansikte blir något helt annat.
37

 

4.1.4 Paradigmatiska val 

Varje gång en individ utför en handling baseras denna på paradigmatiska val. Varje gång 

individen kommunicerar görs ett urval av paradigm. Exempelvis är varje ord i en mening ett 

urval av paradigmatiska val. Andra exempel på val som kan vara styrande i sammanhanget är 

klippningar, nertoningar, övergångar, val av dialekt; eller ”Där det finns ett urval finns det 

betydelser och betydelsen av det valda bestäms av betydelsen av det som inte valdes”
38

. Inom 

kommunikation är det viktigt att urvalet av paradigm ingår i rätt kontext. Om en diskussion 

mellan två individer bygger på två olika kontexter kan misskommunikation uppstå. 

Paradigmatiska innebär val av det ena eller det andra. Dessa val resulterar i ett syntagm. 

4.1.5 Syntagm 

Syntagm är en kombination av paradigmatiska urval. När dessa olika paradigmatiska val 

kombineras med andra bildas ett syntagm. Exempelvis ”En mening är ett syntagm av ord”
39

. 

Fiske menar att det skrivna ordet är ett syntagm av paradigmatiska val ur alfabetets bokstäver, 

att klädsel är ett syntagm av individuella klädesplagg. Syntagm är en symbol byggd ur 

bakomliggande valmöjligheter.
40

 

4.1.6 Kommunikation i radioreklam utifrån Gerbners modell 

George Gerbners modell från 1956 är en mer allmänt tillämpad kommunikationsmodell. 

Modellen, som är en vidareutveckling av Shannon & Weavers arbete, är utförligare men ger 

möjligheten att sätta meddelandet i relation till verkligheten. I och med detta är det möjligt att 

angripa frågor om varseblivning och betydelse. En annan viktig utveckling i Gerbners modell 

är att den visar en kommunikationsprocess som består av två alternerande dimensioner; den 

perceptiva samt den kommunicerande.
41

 Gerbners modell är en teori som är bättre anpassad i 

detta studiesyfte (än Shannon & Weavers) för analys av auditiv gestaltning. 

                                                 
37

 Fiske, John. (2007). s. 36f 
38

 Ibid. s. 83 
39

 Ibid. s. 84 
40

 Ibid. s. 84 
41
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Figur 2: Gerbners modell (modifierad)
42

 

 

För att relatera radioreklam till ovanstående modell går det att läsa komponenterna på följande 

sätt: 

H:  Händelse = Vad är det reklam för?  

M:  Person = Reklamproducenten (researchern).  

H1:  Uppfattning = Radion sänder utifrån producentens uppfattning.  

S(H):  Meddelande som signal = Bruskällan.  

(S)H:  Meddelandets innehåll = Reklamens innehåll.  

M2:  Tillgänglighet = Radions tillgänglighet, det passiva lyssnandet. 

SH1:  Uppfattning av uttalanden om händelsen = Feedback i form av inköp eller ökad 

tillgänglighet. 

I den perceptiva dimensionen inleds processen med en händelse H, som uppfattas av M som 

kan vara en person eller teknisk apparat. M:s uppfattning av H är det som uppfattats, H1. 

Förhållandet mellan H och H1. inbegriper urval utifrån händelsen eftersom M inte kan 

uppfatta H:s samtliga aspekter. Här är M en person, researchern, som ska uppfatta händelsen,  

                                                 
42

 Adolfsson, J. Mäntymäki, J. (2003). s. 22 
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H och ge det till H1 som är verktyg för vidare informationssändning. I den kommunicerande 

dimensionen omvandlas det uppfattade, H1, till en signal som handlar om H1, som Gerbner 

kallar SH. Detta är ett så kallat meddelande, en signal eller ett uttalande om händelsen. I 

cirkeln som innefattar S och H står S för meddelande som signal och H står för meddelandets 

innehåll. Kommunikationens viktigaste uppgift är att finna det S som bäst passar ett givet H, 

eftersom S och H i detta sammanhang är ett enhetligt begrepp om nu inte det S som valts 

kommer att påverka framställningen av H. Processens tredje del, den horisontella 

dimensionen, är granskning av vad mottagaren tar emot. Det som tas emot av mottagaren M 

är inte händelsen H utan en signal eller ett uttalande om en händelse, SH. Här syns samma 

process som i det första stadiet, meddelandets budskap ingår inte i meddelandet själv utan att 

meddelandets betydelse uppstår i interaktionen mellan mottagaren och meddelandet. 

Budskapet borde ses så att det har många potentiella betydelser. Innan meddelandet förts fram 

kan inte till fullo se denna potential och meddelandets form är inte heller slutgiltigt bestämd 

före interaktionen mellan M2 och SE tar plats och resulterar i betydelsen SH1.
43

  

4.2 Retorik och dramaturgi 

Genom att diskutera och försöka utröna reklamernas retorik går det att studerade grepp 

reklammakarna använder sig av för att t.ex. övertyga lyssnaren om att denne är i behov av 

produkten som marknadsförs. Retoriken kommer att studeras först och främst efter en av de 

enklare modellerna för retorisk disposition. I Stefan Hedlund & Kurt Johannessons bok 

Marknadsföringsretorik – en bok om reklam och konsten att övertyga förklaras det att ”Den 

enklaste [modellen] har tre delar: en inledning, själva talet och en avslutning. Eller en regel 

som använts på oräkneliga talkurser: först ska man tala om vad man tänker säga, sedan skall 

man säga det, och till sist skall man tala om vad man sagt”
44

. Denna trefaldiga uppbyggnad 

förekommer också i Hedlund & Johanssons retoriska trappa som beskrivs nedan.   

Radioreklamen analyseras för att peka ut och tydliggöra den retoriska dispositionen. Vidare 

åskådliggör enkätgruppens svar huruvida dispositionen hjälper till att skapa bra eller dålig 

reklam.   

 

För att övertyga andra krävs att karaktären som förmedlar budskapet ger ett sken av 

pålitlighet.
45

 Därför är en viktig del i marknadsföringen av en produkt eller ett varumärke 

skapandet av en förtroendeingivande karaktär. För att övertyga någon är det nödvändigt att 

                                                 
43

 Fiske, J. (2007). s. 41ff 
44

 Hedlund, Stefan. Johannesson, Kurt. (1993). Marknadsretorik – en bok om reklam och konsten att övertyga. 

Stockholm: SIFU. s. 62 
45

 Ibid. s. 146f 
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tala till både mottagarens förnuft såväl som att angripa dennes känslor.
46

 Ett sådant 

tillvägagångssätt krävs vid alla typer av övertalning:  

För alla människor som lyssnar till en talare eller läser något skrivet är på sin vakt, skeptiska 

och misstänksamma. De prövar orden och argumenten. Detta verkar kanske vettigt och 

rimligt, men ändå – vad vill just den här talaren eller skribenten uppnå? Är han ärlig eller 

falsk? Står han på min sida? Vill han locka eller tvinga mig att göra något som jag sedan får 

ångra? – Kan jag lita på honom?
 47

 

Reklammakarna spelar ofta på människors inneboende rädslor, bland annat inför ålderdom 

och utanförskap. Många reklamer är uppbyggda för att först få konsumenten att känna sig 

hotad, för att sedan lovas trygghet i samband med inköp av en produkt eller ett varumärke.
48

 

Reklamproduktion går att jämföra med ett rollspel. Den som förmedlar själva innehållet i 

reklamen är tvungen att agera utefter en särskild roll, det vill säga den roll som får 

målgruppen att finna största möjliga trovärdighet i karaktären som förmedlar budskapet. Men 

det är inte bara reklamkaraktären som spelar en roll, många gånger strävar reklamskaparen 

efter att ge även mottagaren en roll som denne aldrig hade gett sig själv för att på så sätt få 

fler personer att vara en del av den tänkta målgrupp som reklamen vänder sig till. 
49

 

 

I en genomtänkt retorisk disposition valideras budskapen utifrån vad mottagaren kan tänkas 

tycka. Det är olämpligt om mottagaren får ta del av det mest kontroversiella redan i början av 

reklamen. Då är det lätt hänt att mottagaren kommer med mothugg och skepsis redan från 

start, det mest laddade måste därför tas upp i ett sådant skede då reklammakaren lyckats skapa 

en gemenskap och en vi-känsla. Lyckas reklammakaren att skapa en sådan känsla är chansen 

större att mottagaren i princip övertalar sig själv genom att känna att denne håller med 

eftersom att vi tycker likadant.
50

 För att lyckas skapa denna vi-känsla har Hedlund & 

Johannesson skapat en modell vilken beskrivs som en trappa där det ”Första steget heter 

intresse eller lust att lyssna, det andra steget välvilja eller sympati för den som talar, det tredje 

förtroende för talarens kompetens och karaktär”
51

. Dessa steg är ett sätt att tydliggöra 

dispositionen i radioreklam; budskapet framförs genom retorik och dramaturgi och bidrar till 

studien av hur inslagen uppfattas.  

 

                                                 
46
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Ytterligare en aspekt som undersöks i den här studien är språket. Reklammakaren är tvungen 

att vid varje produktion framföra budskapet med ett språk som är adekvat för målgruppen. Bra 

reklam råkar inte utesluta någon på grund av språket. ”Tvärt om skall det skapa känslan hos 

människor att det för första gången kan se något klart och tydligt, så att de nästan kan sträcka 

ut handen och ta på det” 
52

. Språket får dessutom tillsammans med t.ex. musiken gärna vara 

varierande och entropiskt för att på så sätt förmedla en känsla av att det är något nytt, en 

förändring kopplad till produkten som marknadsförs.
53

 

 

För att kunna utröna hur reklammakarna använder sig av utstuderad retorik måste också 

dramaturgin undersökas. Dramaturgen Bert Cardullo förklarar dramaturgi som en 

mångfacetterad studie av ett särskilt drama.
54

 I den här studien kallas det berättargrepp och de 

berättarmodeller som framför historien och budskapet i radioreklamerna för dramaturgi. Ett 

annat sätt att använda sig av utstuderad dramaturgi är att som dramaturgen Lena Israel tar upp 

i sin bok Filmdramaturgi och vardagstänkande: 

[…]skapa en föreställning om världen och presentera denna kunskap i en sådan form, att 

åskådaren kan pröva denna kunskap. För att göra detta måste man som åskådare delta i en 

reflexionsprocess. Att se på film innebär i detta sammanhang inte enbart ett betraktande. 

Åskådaren kan genom filmen göras beredd på att antingen ifrågasätta sitt eget tänkande om 

världen eller bekräfta det.
 55

 

Israels bok tar i första hand upp dramaturgi i film, men då detta sätt att strukturera ett 

berättande kan antas gälla vid skapandet av radioreklam passar hennes sätt att se på 

dramaturgin som redskap för att nå en önskad känsla inför materialet även när studieobjektet 

är radioreklam. Precis som Hedlund & Johannesson beskriver Israel här vikten av att tala till 

både mottagarens förnuft och känsla.
56

  

4.3 Ljudlandskap 

För att på ett adekvat sätt kunna förklara vad radiomediet har kommit att bli, är det lämpligt 

att säga att det har kommit att bli en del av vår vardag. Radion är med och producerar samt 

reproducerar vårt ljudlandskap. Med ljudlandskap avses det som kompositören R. Murray 

Schafer förklarar i sin bok The Soundscape – Our Sonic enviroment and the Tuning of the 

                                                 
52

 Hedlund, S. Johannesson, K. (1993). s. 97 
53
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56
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World.
57

 Soundscape översätt i denna studie med ordet ljudlandskap. Schafer menar att 

ljudlandskap-en/-et ändras över tid, t.ex. den stad du lever i lät med största sannolikhet 

annorlunda för 100 år sedan. En stor skillnad är t.ex. att det idag kryllar av motordrivna bilar i 

städer, som självfallet ger sin klang till det totala ljudlandskapet. Men ljudlandskapet ändras 

inte bara efter sin tid, bilarna på en gata i staden skiljer sig naturligtvis i både mängd och 

modell, vilket i sin tur påverkar ljudlandskapet, om än inte tillräckligt för att vi som åhörare 

ska uppfatta någon markant skillnad.
58

 

 

Schafer poängterar även att det är åhöraren som lever i ljudlandskapet som är intressant att 

studera och i det syftet myntar han begreppet aucustic ecology som han förklarar på följande 

vis: ”Ecology is the study of the relationship between living organism and their environment. 

Acoustic ecology is therefore the study of sounds in relationship to life and society”
59

. Detta 

är av betydelse för oss, då det är just radiolyssnarens ljudlandskap som blir intressant eftersom 

radion är en del av det större ljudlandskapet. Radion känns alltså många gånger som något 

tryggt och igenkännbart, vilket också leder till att den som vill sända ett budskap med radio 

måste vara medveten om på vilket sätt lyssnaren tar det till sig.
60

 

 

I vårt ärende är Schafers resonemang främst till användning när vi vill analysera 

radiolyssnandet utifrån ett ljudlandskapsperspektiv. Schafer hävdar också att:”Radio 

programming needs to be analyzed in as much detail as an epic poem or musical composition, 

for in its themes and rhythms will be found the pulse of life”
61

. Radion som del av vårt 

ljudlandskap är alltså med och producerar och reproducerar den trygga invanda ljudmiljö som 

för var och en kan låta annorlunda men som alltid är ljudet av liv och rörelse.
62

 

4.4 Propagandaverktyg 

År 1937 skapades det amerikanska institutet för propagandaanalys med syfte att utföra 

ojäviga studier inom fältet propaganda och publika opinioner. Tanken med dessa studier var 

att hjälpa landets invånare att tidigt upptäcka bruket av odemokratisk propaganda och andra 

kommunikationsstrategier. Institutets forskningsresultat publicerades i månatliga bulletiner 

och resulterade även i utbildningsprogram riktade mot alla åldrar. En av många 

sammanställningar av dessa bulletiner gick under namnet The fine art of propaganda– A  
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study of Father Coughlin´s speeches, en studie om de sju så kallade propagandaverktygens 

ABC. Institutet finner och ger namn till sju olika metoder för att analysera propaganda: Name 

Calling, Glittering Generality, Transfer, Testimonial, Plain Folks, Card Stacking och Band 

Wagon.
63

  

 

Det var alltså främst dessa sju retoriska verktyg som institutet ansåg vara de mest effektiva 

och oftast förekommande i politisk propaganda men dessa verktyg går även att finna i 

reklamvärlden. Denna uppsats utgår ifrån att ovanstående retoriska grepp också används för 

att sälja produkter. För att tydligöra detta påstående kommer följande stycken förklara varje 

verktygs ursprungliga innebörd och hur de kan omvandlas från en politisk arena till en 

säljande.   

4.4.1 Name Calling 

- giving an idea a bad label – is used to make us reject and condemn the idea without 

examining the evidence.
64

 

En genom tiderna välanvänd metod för att sänka en motståndares status, eller till och med 

pålitlighet, är Name Calling vilket innebär att med hjälp av väl valda ord smutskasta och så 

osäkerhet hos mottagaren. Denna metod bygger ofta på motsatsorden vi och dem, där dem står 

för det negativa. En viktig del är att förstå verktygets smala bro mellan sändare och mottagare. 

Ett ord med negativ klang för en grupp, kan för en annan grupp vara positivt. En grupp kan 

bära stämpeln stolt och en annan skulle inte ropa det till sin värsta fiende. Detta gör denna 

form av smutskastning till något som måste planeras och målgruppen måste vara tydlig för att 

budskapet inte skall slå fel. Blir smädelsen för grov kan också den tänkta målgruppen vända 

sig mot budskapet.  

 

Inom den svenska reklambranschen förkommer sällan en tydlig form av Name Calling då 

marknadsföringslagen ser till att reklam ”inte misskrediterar eller är nedsättande för en annan 

näringsidkares verksamhet, förhållanden, produkter, varumärken, firma eller andra 

kännetecken”.
65
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4.4.2 Glittering Generality 

- associating something with a ”virtue word” – is used to make us accept and approve the 

thing without examining the evidence.
66

 

Värdeord (demokrati, hälsa, kärlek, vetenskap, kristendom med mera) vilka ofta bygger på en 

fundamental uppfattning hos lyssnaren. Vid en diskussion om demokrati applicerar lyssnaren 

den egna uppfattningen om demokrati i talet. Mottagaren tror att ordet betyder samma sak för 

sändaren. Detta sänker lyssnarens misstänksamhet och blir därmed mer mottaglig när 

sändaren t.ex. påpekar att ”demokrati är något som måste bevaras”.
 67

 Detta verktyg är med 

andra ord i sin helhet raka motsatsen mot Name Calling. Det är alltså lika viktigt här att vara 

medveten om den retoriska polariteten: att ordet inte alltid har samma innebörd hos 

mottagarna (och går då också att använda på olika sätt). Ett produktnamn står för sig själv och 

får ofta sällskap av ord som godare, renare, bättre, slitstark med mera. Institutet för 

propaganda uppmärksammar om den viktiga frågan, vad betyder värdeordet egentligen?
68

  

4.4.3 Transfer 

- carries the authority, sanction, and prestige of something respected and revered over to 

something else in order to make the latter acceptable.
69

 

Transfer innebär att låta en symbol utanför den egna ståndpunkten (symbolen kan vara helt 

irrelevant) symbolisera budskapet. Hitlers användande av svastikan, vars ursprung var ett 

lyckobringande tecken lånad från sanskrit, fungerar som exempel på vad propagandainstitutet 

menar med Transfer. Styrkan med detta anknytningsverktyg är de känslomässiga 

sammanhang som förs över på produkten. En sötsaksprodukt associeras med den perfekta 

familjen, tobaken förknippas med den amerikanska boskapsdrivarens romantiska livsstil.
70

  

4.4.4 Testimonial 

- consists in having some respected or hated person say that a given idea or program or 

program or person is good or bad.
71

 

Ett verktyg som innebär bruket av att låta en (oftast) celeber individs citat tala för produkten. 

Detta verktyg är vanligt i de flesta reklamsammanhang. På sätt och vis påminner Testimonial 

om Transfer med tanke på hur något utanför produkten används, men skillnaden är att 

Testimonial bygger på citerade individer eller andra källor som påstår något, inte bara står för 
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något. I folkmun går det att upptäcka Testimonial i formuleringar som ”Jag läste i Aftonbladet 

att…” eller ”Min bror, som är läkare, sa…”. En trovärdig källa gör budskapet trovärdigt.
72

 

4.4.5 Plain Folks 

- is the method by which a speaker attempts to convince his audience that he and his ideas 

are good because they are good because they are “of the people,” the “plain folks”.
73

 

Plain Folks är en metod där sändaren sänker sin status för att hamna på samma nivå som 

mottagaren för att underlätta godtagandet av meddelandet. Ett ekvivalent socialt förhållande 

luckrar upp det brus som kan komma att förhindra propagandistens åsikter. I 

reklamsammanhang ses ofta Plain Folks i samband med Testimonial, där en notabilitet låter 

påskina att tittaren/lyssnaren/läsaren också är värd samma produkt som hon/han själv 

använder.
74

  

4.4.6 Card Stacking 

- involves the selection and use of facts or falsehoods, illustrations or distractions, and 

logical or illogical statements in order to give the best or the worst possible case for an idea, 

program, person or product.
75

 

En enkel metod för att förstå Card Stacking är att tänka på hur en lista med för och nackdelar 

kan se ut. Card Stacking innebär då att t.ex. reklamproducenten endast propagerar för endera 

sidan av listan, alltså: de utesluter för- eller nackdelarna helt. I svensk reklam är Card 

Stacking frekvent då innehållet oftast styrs av Glittering Generalities. Reklaminslag som listar 

en produkts negativa sidor är av sällsynta, om än innovativa. 

4.4.7 Band Wagon 

- has its theme, “Everybody – at least all of us – are doing it”; with it, the propagandist 

attempts to convince us that all members of a group to which we belong are accepting his 

program and that we must therefore follow our crowd and “jump on the band wagon.
76

 

Band Wagon innebär individens tendenser till att följa flocken trots okunskap om varken 

riktningen eller målets för och/eller nackdelar. Band Wagon har sin styrka i sitt utnyttjande av 

det mänskliga psyket. Då människans gruppbeteende starkt propagerar för att hon skall bli en 

i mängden kan det kännas påtagligt mödosamt att inte vara en i mängden. Detta syns inte bara 

i politiskt propaganda utan även i reklam-, musik- och mattrender. 
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5 Metod och material 

Analysen är byggd av kommunikationsteorier och propagandaverktyg inflätade med 

marknadsföringsretorik och dramaturgiska strukturer. Inför en analys av reklam som uppfattas 

som ”bra” och ”dålig” krävs ett material där tänkta mottagare får göra sin röst hörd. Detta 

gjordes också för att författarna till studien inte själva skulle välja den reklam som analyseras. 

En enkät skapades just av denna anledning. 

5.1Urval 

Urvalet av de reklamer som analyseras är gjort med hjälp av enkätsvar där en grupp om tolv 

personer i åldern 21-30 år har utsett de tre bästa respektive de tre sämsta reklamerna av 

sammanlagt 20 radioreklamer.  Dessa 20 radioreklamer är de som sändes mellan klockslagen 

07:00 och 11:00 en dag i det fjärde kvartalet år 2009 i en av Sveriges större rikstäckande 

kommersiella radiokanaler. Kanalens målgrupp är unga vuxna, därav åldersspridningen i 

enkätgruppen. Könsfördelningen är hälften män, hälften kvinnor. Deltagarna i 

undersökningen har alla olika bakgrunder och utbildningar. Dock deltog ingen med en 

examen i någon form av media- eller kommunikationsutbildning. 

5.2 Avgränsning och etiska ståndpunkter  

Då denna undersökning inte har ett syfte att undersöka effekten av marknadsföring, utan 

istället inriktar sig på skapandet av reklam, ligger det inte i studiens intresse att undersöka hur 

mycket företagen i fråga går med vinst eller förlust efter reklamen. Ej heller gagnas studien av 

att blanda in frågor som rör de egentliga produkterna eller företagsnamnen som marknadsförs 

i någon större utsträckning. Därför kommer studien endast avslöja företagsnamnen på de 

reklamer som analyseras. Övriga reklamer som enkätgruppen fick ta del av förblir onämnda. 

Syftet med denna studie är istället att undersöka vilka element i reklam som uppfattas som bra 

eller dåliga. Likaså ämnar denna studie inte att berömma eller fördöma de reklamer som 

analyseras. Uppfattas en reklam som bra/dålig betyder det inte att den faller utanför företagets 

marknadsföringsavsikter. Ej heller tar studien hänsyn till huruvida producenterna har tagit 

lyssnarens ljudlandskap i beaktande. Schafer menar att radion är med och bildar 

ljudlandskapet som omger oss.
77

 Därför är det viktigt att skilja aktivt från passivt lyssnande. 

Eftersom den passiva lyssnaren enbart lyssnar till ljudlandskapet som helhet och inte, likt den 

aktiva, till radiomediet specifikt.
78

 Detta kan naturligtvis medföra att det krävs olika sätt att 
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framföra ett budskap till lyssnaren. Producenten kan därför göra ett aktivt val för att sticka ut 

bland det som kan tänkas vara bruskällor i den passiva lyssnarens miljö och ljudlandskap.
79

  

 

Aktivt och passivt lyssnande kommer att tas upp ytterligare i slutdiskussionen för att peka ut 

vad som kan tänkas vara medvetna val ur ett ljudlandskapsperspektiv, särskilt som detta kan 

ses som ett förslag till ytterligare forskning. Ljudlandskapsperspektivet är just därför inte en 

klar del av analysen eftersom den kräver en annan analysmetod- och material. Med de som i 

uppsatsen beskrivs som lyssnare eller mottagare avses därför alltid den aktiva lyssnaren, även 

enkätgruppen som vid lyssningstillfället var aktiva lyssnare. 

 

Deltagarna i enkätstudien förblir anonyma. Den enda personliga information som studien tar 

del av är kön för jämlik fördelning och ålder som bekräftelse på mottagarrelevans.  

5.3 Enkäten 

Enkäten består av två frågor: ”Är reklamen ”Bra”, ”Dålig” eller ”Vet inte”” och ”Vad i 

reklamen uppfattade du som bra/dåligt?”. Utifrån resultaten extraheras de tre reklamer med 

högst röster i kategorierna Bra respektive Dålig. Observera att några reklamer delar placering 

på grund av lika antal röster. Då enkäten innebär att deltagaren lyssnar igenom 20 olika 

reklaminslag finns risk för viss positionsproblematik, det vill säga risk för att deltagaren 

tröttnar på att aktivt besvara frågorna ju längre in i enkäten den kommer, men resultatet visar 

inte på ett sådant utfall.   

Högst antal röster på Bra 

1. Skyways  

2. Elskling & Sector Alarm  

 

Högst antal röster på Dålig 

1. McDonalds  

2. Flux  

3. 118100 & Ferratum  

 

På Bra delar Elskling och Sector Alarm andraplats och på Dålig delar 118100 och Ferratum 

tredjeplats. Av 118100 och Ferratum väljer vi att analysera sistnämnda då reklamens speltid 

är längre än 118100.  

5.4 Analysmetod 

Första steget i analysen är en förklaring av radioreklamernas dramaturgiska struktur. Detta för 

att ge en förklaring till hur radioreklamerna är uppbyggda, vilken sorts drama och 

marknadsföringsretorik som använts. Då även dramaturgin är en metod för att underbygga 

retoriken, blir både retorik och dramaturgi avgörande för att buskapet skall nå fram till 
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mottagarens förnuft och känslor och är därför centrala i ett marknadsföringsarbete. När 

dramaturgin och retoriken är kartlagd filtreras reklamerna genom propagandaverktygen för att 

påvisa på vilket sätt reklammakarna har valt att tala till lyssnarens förnuft och känslor utifrån 

ett kommersiellt syfte. När den strukturella helheten är beskriven analyseras reklamernas 

syntagm och de paradigmatiska valen lyfts fram och beskrivs. De paradigmatiska valen är de 

som tillsammans ger en helhet eller syntagm. Efter denna analys blandas även två 

kommunikationsteoretiska termer in - redundans och entropi, vilka syftar till reklamernas 

förutsägbarhet. Detta är den sista delen i analysen samtidigt som dessa två begrepp gör det 

möjligt att föra ytterligare diskussion samt slutsats. Efter en styckeanalys startas en 

komparativ analys för att lyfta fram de största skillnaderna mellan inslag som anses ”bra” 

eller ”dålig”.   
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6 Analys 

Reklamen analyseras efter den uppspelningsordning som var aktuell under 

enkätundersökningen.  

 

6.1 Elskling (Reklam 5, Bra)  

Kvinnlig speaker: ”Känner du kalla kårar varje gång elräkningen kommer? Ta hjälp av en 

riktig Elskling för att hitta ett bättre elavtal. Elskling punkt se är opartiska och jämför 

Sveriges samtliga elhandelsbolag och ger förslag på det elavtal som passar ditt hushåll bäst. 

Byt och spara pengar med Elskling punkt se.” 

 

Bakgrundsmusiken består av en lugn, drömsk syntjazz. En elektrisk ljudeffekt avslutar 

inslaget.
 80

 

 

Elskling delar resultat med Sector Alarm och ligger därmed på delad andraplats (Topp 3 på 

”Bra), enligt enkätresultaten. Reklamens innehåll är denna gången spartanskt och 

förhållandevis enkelt. En kvinna berättar med långsammare taltempo om hur lyssnaren nu, 

enkelt och bekvämt via internet kan sänka sina elkostnader. Bakgrundsmusiken håller ett 

lugnt tempo. Enkätdeltagarna ansåg att inslaget var tydligt och koncist, de uppfattade även att 

den innehöll rätt mängd information. Några kommentarer från de som inte uppskattade 

stycket påpekade att det var för klassiskt och till och med tråkigt.
81

  

 

Reklamen för Elskling är uppdelad i tre delar: frågeställning, lösning och uppmaning. 

Frågeställningen är det absolut första som nämns och vänder sig direkt till de känslor 

lyssnaren förknippar med att betala för sina elräkningar.  Oavsett om någon är nöjd med 

summan på sin räkning är det säkerligen aldrig någon som uppskattar att betala den. Elskling 

har hittat en direkt ingång för att spela på lyssnarens oro och får därför snabbt gehör.
82

 Direkt 

vid frågeställningen kan lyssnaren förvänta sig en lösning på problemet och blir därför 

intresserad av inslagets fortsättning.  Elskling diskuterar hur de kan lösa lyssnarens problem 

och sänka elräkningarna vilket skapar välvilja gentemot sändaren.  Bruket av ordet 

”opartiska” (Glittering Generality) stärker mottagarens förtroende och i direkt samband med 

detta kommer uppmaningen om att besöka deras hemsida.  
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Genom att implementera Hedlund & Johannessons teorier
83

 förklaras det som sker i 

Elsklingreklamen genom att gehöret och förtroendet beskrivs som skapandet av en vi-känsla. 

Lyckas producenten ge mottagaren en vi-känsla hjälper det till när reklamen ska skapa sitt 

förtroende.  Elskling gör detta och lyckas ge en bild av att lyssnaren och Elskling tillsammans 

kan lösa problemet med höga elräkningar och skapar därför det förtroende som påverkar 

reklamens genomslagskraft. Ett annat sätt att tydliggöra detta är att se hur Elskling presenterar 

en bild av världen, som i det här fallet är den bild där det är olycksbådande när elräkningen 

kommer. Då får mottagaren själv tänka efter och värdera denna glimt av en världsbild. På så 

sätt talar reklamen även till lyssnarens eget förnuft, något som Israel menar är avgörande för 

en fungerande dramaturgi.
84

  

 

Elskling gör detta genom att först spela ut ett problem som många elabonnenter enkelt kan 

relatera till, ger dem en lösning och till slut en uppmaning om hur de bör göra. Ordet Elskling 

är en travesti av ordet älskling vilket tillför en glimt i ögat hos företaget vilket också ökar 

förtroendet och tryggheten. En dos humor håller inslaget på en neutral nivå och det blir aldrig 

otydligt om vart reklamen är på väg. Denna redundanta lösning känns medveten från 

produktionshållet och känns också som andemeningen med reklamen: att med ett lugnt tempo 

sända till mottagaren. De paradigmatiska valens samhörigheter resulterar i en lättförståelig 

syntagm. 

 

6.2 Flux (Reklam 6, Dålig) 

Pappan: ”Tjena Ella ska du ha en kaka?”  

Dottern: ”Ah men, jag har ju sagt att du ska ta hand om dina tänder.”  

Pappan: ”Ah jaa”. 

Dottern: ”Men du lyssnar ju som en ko.”  

Pappan: ”Nääe meh, det gör jag vä...”.  

Dottern: ”Mamma och jag har inte behövt laga ett enda hål”.  

Pappan: ”Nej men det är ju för att ni...”.  

Dottern: ”Det är för att vi har varit duktiga med tandborsten säger min tandläkare. Hon är 

en fluxa.”  

Pappan: ”Fluxa?”  

Dottern: ”Jaa, flux och fluorskölj med mycket fluor och coolmintsmak för vuxna och 

fluxjunior med god fruitmintsmak är för oss barn”. 

Pappan: ”Jaha”. 

Dottern: ”Idag har vi köpt en egen flaska till dig på apoteket.”  
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Pappan: ”Ja men tack”.  

Manlig speakerröst: ”Starka tänder är inte flax det är flux.”  

 

Bakgrundsljudet består av plastkassar som prasslar och skåp som slår. Detta placerar 

inslaget i en köksmiljö med en far som precis kommit hem från butiken.
85  

 

Reklamen inleds med en pappa som vill ge sin dotter en kaka och dottern replikerar direkt 

mot sin pappa och säger att han måste ta hand om sina tänder för det har hon och hennes 

mamma gjort. I mitten av reklamen tar dottern upp att hon är duktig för att hennes tandläkare 

sagt det och att tandläkaren är en fluxa. Pappan förstår inte vad hon pratar om vilket får 

dottern att gå vidare med att förklara vad flux är tills han börjar förstå. I slutet får pappan reda 

på att dottern och mamman har köpt en flaska till honom och pappan blir glad och säger tack. 

Reklamen avslutar med flux visa ord, ”Starka tänder är inte flax det är flux”. Igenom hela 

reklamen är det ett okomplicerat språk där dottern är den duktiga och har koll på allt om vad 

just flux är samtidigt som pappan är den barnsliga, den okunniga och den i familjen som inte 

sköter sina tänder.  

 

De paradigmatiska valen i denna reklam är en redovisning av hur relationen mellan barn och 

föräldrar oftast inte ser ut i verkligheten. Syntagmen bryter konventionerna i förälder- och 

barnförhållandet. Ett barn som tackar nej till en kaka förväntas väcka uppmärksamhet 

samtidigt som den ovetande pappan får stå som mottagaren för ny information. 

Reklamskaparna vänder på en verklighet där fadern står för den seriösa och barnet för den 

med frågorna. Detta kan ses som ett grepp för att både underhålla och att vända sig mot en 

väldigt ung målgrupp. Ljudmiljön bakom dialogen är i början svårtolkad vilket gör att parets 

placering blir diffus och detta brus hindrar lyssnaren att till fullo ta del av reklamens budskap. 

 

Reklamen för flux växlar mellan en redundant och entropisk struktur. Om mottagaren inte 

köper de omvända konventionerna riskerar inslaget att bli otydligt och underligt, och om 

lyssnaren väljer att förstå hur sändaren tänker blir resten av reklamen självklar.  

 

Inledningen kan tolkas som ett försök till humor, men är helt säkert ett försök till att väcka 

intresse och vilja att lyssna vidare. Men här har reklammakarna inte lyckats. Det entropiska 

språket i reklamen riskerar att informationen uppfattas irrelevant. Det är lättare att glömma 

bort vad det är reklam för än att tolka de otydliga kommentarerna (T.ex. ”Du lyssnar som en 
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ko”). De avslutande orden om att starka tänder är inte flax utan flux är ännu ett försök till ett 

humoristiskt inslag men blir bara en dålig ordvits på grund av att den inledande dialogen 

skapar ett missförtroende.  

Reklamen följer inte Hedlund & Johannessons retoriska trappa där lyssnaren ska få intresse, 

välvilja och förtroende.
86

 Den vaga inledningen leder till att reklamen direkt tappar 

förtroende, och inte minst dialogen där dottern är klok och pappan som är äldre inte har en 

aning om vad som sker. Välviljan försvinner då dialogen inte direkt berör lyssnaren på något 

sätt. I och med att reklamen brister i intresse och sympati finns det inget förtroende för 

reklamen och den retoriska trappan brister på alla tre steg. 

 

6.3 Ferratum (Reklam 11, Dålig) 

Kvinnlig speaker: ”Första gången du lånar något av kanske av din kompis, en leksak. Sen 

lånar du din kompis kläder och längre fram i livet pappas bil. Du har alltid lånat av någon 

som du kan lita på, eller hur? Precis så kan du känna med oss. Vi på Ferratum lånar tryggt 

ut upp till 10 000 kronor. Du ansöker enkelt via sms och har hela 90 dagars betalning. Läs 

mera på ferratum.se.” 

Manlig speaker: ”Ferratum, lån du kan lita på”.  

 

Inslaget täcks med lugn musik innehållandes elgitarrer, piano och trummor. Barnskratt i 

bakgrunden hörs under första halvan av reklamen. När kvinnan sedan börjar nämna vilka 

föremål personer tenderar att låna av varandra illustreras dessa med ljudeffekter. Till 

exempel hörs ett billjud när hon pratar om bil och så vidare. När den manliga speakern 

säger Ferratum för första gången, hörs ljud från fallande mynt.
87

 

 

Ferratums reklam vill skapa en tillit mellan sändaren och mottagaren. Så kallade SMS-lån har 

den senaste tiden varit uppe i många debatter och domstolar
88

 och Ferratums reklam går då att 

se som ett försök att vinna tillbaka ett förtroende bland sina kunder. Med hjälp av Plain Folks-

metoden jämför de sin vara med hur folk brukar låna pengar eller produkter genom livet. Den 

dramaturgiska progressen följer en ungoms uppväxt. Först lånar personen småpengar, för att 

slutligen låna bilen av en närastående släkting. Släkten går att lita på. Det verkar vara detta 

ord som fick många av enkätdeltagarna att reagera. Att försöka skapa en koppling mellan tillit 

och SMS-lån är något som reklamskaparna känner att de måste göra då samhällssynen på 
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dessa bolag inte är odelat positiv.
89

 Det Ferratum gör för att undvika denna diskurs är att 

skapa en fasad där de är ett av de få bolag som, till skillnad från de andra, går att lita på. I 

enkätstudien framgick det också att reklamen är tendensiös. Någon påpekar att den går så pass 

långt att den nästan känns hotfull. Även de som tyckte att reklamen var bra erkände att de inte 

kände någon större tillit till företag som jobbar med SMS-lån. Att försöka skapa en reklam 

som vänder sig till en publik som från starten inte uppskattar varan är svår. Möjligtvis har 

enkätsvaren färgats av den rådande diskursen kring SMS-lån. 

    

En annan del som enkätdeltagarna påpekade var att företagets namn var otydligt. Varken 

kvinnan eller mannen lyckades uttala ”Ferratum” i den mån att lyssnaren kunde förstå hur 

namnet stavades. Då företagets tjänst erbjuds via internet blir det något problematiskt om de 

inte lyckas få ut adressen ordentligt. 

 

6.4 Sector Alarm (Reklam 15, Bra) 

Kvinnan: ”Vad sa du? Brandlarm? Nä, nä, det behöver vi inte. Pierre min kille asså, han 

jobbar med eld, han är eldslukare, eller var det, för att nu han är hemma, han blev utbränd. 

Men asså, vi har koll på eld, eller han då, så vi behöver inget brandlarm.”  

Manlig speakerröst: ”Nu får det vara slut med dåliga ursäkter. Teckna dig för ett 

bostadslarm på sector alarm punkt se idag, så får du en rökdetektor värd 1500 kronor på 

köpet. Sector Alarm, alltid någon hemma.” 

 

De bakgrundsljud som hörs är ljudet av barn i omgivningen. Barn som hörs lite på avstånd, 

som att kvinnan som pratar har gått en bit iväg för att svara på frågorna.
90

 

 

Reklamen för Sector Alarm är som nämnts den reklam som enkätdeltagarna utsåg till delad 

andraplats av de bästa. Här kan ett exempel på Name Calling visa hur mottagaren lättare ska 

förstå att det är mannen som har rätt och att kvinnans världsbild har tydliga brister. Detta 

resulterar i att reklammakaren kan känna sig ännu säkrare på att mannen skaffar sig det 

önskade förtroendet. Anslaget till reklamen är kvinnan som inte riktigt har uppfattat en fråga 

och hon fortsätter tala på ett sätt som lyssnaren ska uppfatta som aningen korkat. Detta har 

producenten gjort genom att använda sig av ett tydligt talspråk och meningar utan struktur. 

När sedan den manliga speakern kommer in ger han ett mer påläst och seriöst intryck än 

kvinnan och detta gör att vi håller med mannen om att kvinnan har dåliga ursäkter. 
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Precis som i reklamen för Elskling levererar producenten en bild av verkligheten som 

mottagaren får ta ställning till. När producenten framställer kvinnan som naiv blir det lättare 

för mottagaren att hålla med den manliga speakern och därför bli mottaglig för det budskap 

som denne lägger fram; att teckna ett bostadslarm hos Sector Alarm. Hedlund & Johannesson 

beskriver denna säljmetod som ett sätt att tala till lyssnarens förnuft.
 91

 Barnen som hörs i 

bakgrunden är ett sätt att tala till våra känslor, då vi kan höra vilken ansvarslös människa hon 

är som inte ens med barn i omgivningen skaffar sig ett brandlarm. Dessa barn blir ett 

avgörande paradigmatiska val i reklamen.  

 

Anledningen till kvinnans naiva inställning är ett sätt att i anslaget ta hjälp av humor för att 

uppnå det första steget i trappmodellen. Barnen och speakerns anslag kan också 

implementeras i modellen som steget välvilja då mannen direkt säger att kvinnan har dåliga 

ursäkter. Eftersom lyssnaren håller med om detta blir dennes inställning till mannen positiv 

och när mannen fortsätter tala med en förnuftig ton ger det även lyssnaren ett förtroende för 

honom innan lyssnaren uppmanas att köpa produkten. 

 

I reklamen för Sector Alarm lägger reklammakaren fram ett problem som har för avsikt att 

spela på lyssnarens inneboende oro. Att inte ha något brandlarm när det finns barn i närheten 

gör att lyssnarens oro för brand väcks. Detta är ett exempel på propagandaverktyget ”Plain 

folks” då producenten använder sig av en kvinna som syftar till att vara bara en vanlig 

människa med barn i omgivningen och på så sätt öka oron, det framstår som att det kan hända 

vem som helst. När sedan lösningen på lyssnarens oro presenteras och lyssnaren i och med 

den retoriska strukturen har ett förtroende för speakern är det tillfälle att föra in den synliga 

marknadsföringen för produkten. 

 

Dramaturgin i reklamen kan ses som entropisk i det avseende att den inte är upplagd som 

tillexempel Elskling, som är en rak linje av information. Trots detta kan den ses som 

redundant då mottagaren redan från start förstår att det handlar om att skaffa brandlarm. Detta 

paradigmatiska val, att ge lyssnaren information om vad reklamen handlar om redan från 

början tolkas som ett medvetet val med syfte att inte råka ge lyssnaren för många 

överraskningar och på så sätt ge dem en trygghetskänsla. Detta tillsammans med de tidigare 

nämnda valen ger en syntagm som både är lätt att följa och som heller inte överraskar eller 

chockar lyssnaren.  
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6.5 Skyways (Reklam 17, Bra) 

Kvinnan: ”Norrländskan då, den tycker jag personligen är skitlätt”.  

Mannen: ”Det tycker du är lätt”.  

Kvinnan: ”Jo”.  

Mannen: ”Du tror att du kan prata norrländska bara för att du kan låta som Maud 

Olofsson”. Kvinnan: ”Men det gör jag inte”  

Mannen: ”Nej men du pratar för fort, man måste låta mer trovärdig och trygg”.  

Kvinnan: ”Jo”. (säger jo och andas in samtidigt)   

Mannen: ”Nej nej”.  

Kvinnan: ”Vaddå?”  

Mannen: ”Jooooo”.  

Ett flygplansläte som hörs.  

Manlig speaker: ”Skyways, flyger mellan 16 dialekter, bland annat Örnsköldsvik”.  

Mannen och kvinnan skrattar 

Mannen: ”Hörde du?”  

Kvinnan: ”Vad sa han?”  

Mannen: ”Jaa”.  

Manlig speaker: ”Boka din inrikesresa på Skyways punkt se”. 

 

Ljudeffekter och bakgrundsljud: Förbipasserande flygplan.
92 

 

Reklamens anslag och största del består av en diskussion mellan en man och en kvinna. Här 

förs en humoristisk diskussion kring dialekter, senare glider dialogen över till det andra 

paradigmatiska valet: norrländskan som dialekt. I denna humoristiska diskussion på 

norrländska nämns politikern Maud Olofsson. Detta är också ett val som skulle kunna 

förändra innehållet om en annan person med en annan dialekt hade valts. En bit in i 

diskussionen kommer en övergång från deras dialog till ett läte av ett flygplan och en 

speakerröst. Flygplansljudet är reklamens enda ljudeffekt vars funktion blir att agera som 

karaktärsljud för att utmärka temat och för att avbryta dialogen och komma in på budskapet. 

Det är även speakern som första gången tar upp vilket företag reklamen marknadsför; 

Skyways. Speakerrösten säger att de kan flyga till ”16 olika dialekter”. Det diskuterande paret 

skrattar och avbryter: ”vad sa han då?” och därefter återkommer speakerrösten och avslutar 

med att berätta om var information om Skyways går att finna. Alla dessa bitar är olika sorters 

paradigmatiska val som skapar en helhet, syntagm, och med små förändringar hade hela 

radioreklamen kunnat skapa en helt annan bild än vad den gör. Syntagmen blir utifrån dessa 
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paradigmatiska val en konflikt runt den norrländska dialekten på ett humoristiskt plan där 

information och nyfikenhet skapas om vad Skyways och dessa 16 olika dialekter ligger.  

 

Med ett humoristiskt anslag är reklamproducentens syfte att först få lyssnaren intresserad 

innan själva budskapet introduceras. Lyssnaren faller in i diskussionen som förs och likt 

Hedlunds & Johannessons trappmodell är lyssnaren nu uppe på det andra steget, välviljan. 

När sedan berättarrösten gör sig hörd förväntas lyssnaren vara mer receptiv och har lättare att 

skapa ett förtroende för ”varan”, som i det här fallet Skyways. Företaget väljer att inte prata 

om ett specifikt pris eller erbjudande, utan väljer att endast nämna dess stora utbud; att de 

flyger mellan 16 dialekter. Att de använder sig av ordet dialekter istället för destinationer är 

inte bara en koppling till den övriga dialogen utan går även att tolka som ett försök att 

förhärliga färdmålen eller till och med att utöka känslan av antalet destinationer som företaget 

erbjuder. Huruvida denna typ av uppräkning (Card Stacking) är relevant eller ej blir 

besvärligare vid en närmare granskning av de destinationer som faktiskt erbjuds. Ett exempel 

blir att Örnsköldsvik, Kramfors och Sundsvall då räknas som tre dialekter, inte tre 

destinationer. Ej heller flyger Skyways mellan dessa destinationer.
 93

   

 

Den ”säljande” rösten avbryts av det första paret som pratade. Berättaren försöker säga 

”Örnsköldsvik” på norrländska, vilket får paret att bryta ut i skratt och påpeka hur illa 

berättarrösten lät. Detta blir öppningen till inslagets slutpoäng: att besöka deras hemsida. 

Även dramaturgin hjälper till att uppnå denna slutpoäng. Humorn i anslaget är ett sätt att tala 

till lyssnarens känslor, försöken att härma norrländska blir också som Israel nämner ett sätt att 

skapa en föreställning om världen, som lyssnaren blir tvungen att ta ställning till.
94

 

Producenten har inte använt sig av någon kontroversiell åsikt eller bild av världen utan 

lyssnaren kan hålla med om hur det låter när någon härmar norrländska. Detta hjälper även till 

att uppnå steg två och tre i trappmodellen när sedan speakern berättar producentens budskap. 

 

Denna reklam var den som enkätgruppen valde ut som den mest uppskattade.
95

 Många av de 

insamlade kommentarerna rapporterar om en uppskattning av inslagets humoristiska drag. Att 

koppla dialekter med inrikesflyg ansågs fyndigt och innovativt. 

 

6.6 McDonalds (Reklam 20, Dålig) 

Man1: I morse vaknade jag av att världens starkaste barn använda mig som sandsäck. 
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Man2: Själv njöt jag av en nybakad frukostmacka och en ekologisk cappuccino. Äntligen 

morgon! 

Kvinnlig speaker: Vakna skönare. Vakna på McDonalds. 

 

Ljudeffekter och bakgrundsljud: Utomhus i en stadsmiljö, billjud och fågelkvitter. Gammal 

väckarklocka som spelar företagets melodi.
96

  

 

Reklamens öppning syftar till en person som har haft en riktigt dålig morgon. Detta 

paradigmatiska val kan vara ett försök till att målgruppsanpassa reklamen exempelvis till 

småbarnsföräldrar. ”Man1” har haft en riktigt hemsk morgon och är därför både trött och lite 

uppgiven. ”Man2” låter däremot pigg och fräsch och förklarar att han njöt av god frukost. Han 

fortsätter med att lägga till ”Äntligen morgon!”. Samtalet männen emellan utspelar sig i en 

offentlig miljö utomhus och en sådan ljudbild målas upp med hjälp av fåglar och bilar. 

Reklamen fortsätter sedan med en kvinnlig speakerröst som säger ”Vakna skönare, vakna på 

McDonalds” Nästan samtidigt som speakern sätter igång börjar även en klocka att ringa. 

Ringandet kan tolkas som att reklammakaren har för avsikt att få lyssnaren att associera till en 

väckarklocka. En aspekt att ta in är att McDonalds möjligtvis medvetet förknippar sig med 

stress (Transfer) då de vet att allmänheten redan har en sådan bild och besöker deras 

restauranger främst i syftet att det går fort att få sin beställning där.  

 

De paradigmatiska valen i McDonalds reklam bidrar till en syntagm som ger ett stressat 

intryck på lyssnaren. Dialogen är väldigt snävt klippt och de syntetiska ljudeffekterna som ska 

skapa en stadsmiljö hjälper också till att skapa känslan av stå på en tätt trafikerad gata, 

exempelvis utanför en McDonaldsrestaurang. Bara faktumet att två olika typer av ljud, en 

dialog mellan två personer, samt en speaker hinner framföra budskapet på bara femton 

sekunder är en stor bidragande faktor till denna radioreklam. 

 

De femton sekunder som reklamen sträcker sig över verkar inte heller vara tillräckligt för att 

kunna följa den trappmodell som Hedlund & Johannesson beskriver. Anslaget i reklamen kan 

tänkas vara för entropiskt för lyssnaren och därför väcker den inte något vidare intresse att 

fortsätta lyssna då den uppfattas som förbryllande av enkätdeltagarna.
97

 Troligt är också att 

den stress som gestaltas, ej heller hjälper lyssnaren att ställa sig med välvilja till reklamen och 

då skapas inte ett tillräckligt starkt förtroende för att speakerrösten ska tas på allvar.  
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Entropin i anslaget kan tolkas som ett försök till humor, men är ett försök till att väcka 

intresse och vilja att lyssna vidare. Men reklammakarna verkar inte ha lyckats riktigt med det. 

Möjligtvis beror det på att de inte låter lyssnaren själv resonera kring innehållet i reklamen på 

ett sådant sätt som Israel menar är näst intill avgörande för att dramaturgin ska tilltala.
98

 

Entropin och dialogen talar till lyssnarens känslor, vilket också krävs men då inte lyssnarens 

förnuft får sin beskärda del är det lätt hänt att förlora dennes uppmärksamhet. 

 

McDonalds reklam är den reklam som fått flest röster på valet ”Dålig”. Den främsta 

anledningen bör vara det hastiga tempo som reklamen håller. Enkätdeltagarna anser att de inte 

förstår meningen med reklamen och att den känns ologisk.    

6.7 Analysdiskussion 

Något som är en tydlig skillnad mellan de reklamer som ansetts som bra och de som ansetts 

som dåliga är verklighetsförankringen eller huruvida reklamerna påminner om lyssnarens 

verklighetsbild. I t.ex. McDonalds- och Fluxreklamerna används det svenska språket på ett 

sätt som markant skiljer sig från vad de flesta är vana vid och skapar på så sätt en entropisk 

syntagm; vilket i sin tur visat sig vara ofördelaktigt, särskilt om syntagmen även ger en 

syntetisk eller konstlad känsla. I McDonaldsreklamen berättar någon om världens starkaste 

barn får honom att känna sig som en slagsäck, i Fluxreklamen berättar ett barn att hennes 

tandläkare är en fluxa och i Ferratums inslag vill de koppla ihop trygghet och tillit med SMS-

lån. Alla ovanstående påståenden får mottagaren att fundera på vad som egentligen sägs eller 

inte förstå budskapet alls. Styrkan i de bra reklamerna tycks ligga i lättheten att knyta an till 

lyssnarens vardag.  Tryggheten i en redundant reklam tycks vara med och påverka lyssnarens 

uppfattning till det positiva, då redundansen hjälper lyssnaren att skapa ett förtroende för 

reklamen. Förtroendet är som nämnts i reklamanalyserna viktigt och sådant som ligger längre 

ifrån lyssnarens verklighetsbild har med stor sannolikhet svårare att skapa ett förtroende. 

Därför är det tjänligt att ha detta i åtanke när dramaturgin ska struktureras. Det är med hjälp 

av dramaturgin som de bra reklamerna har lyckats förmedla en redundant syntagm. Även 

verklighetsanknytningen måste framföras med hjälp av en utarbetad dramaturgi. En 

dramaturgi och en text som inte drar sig allt för långt från hur lyssnaren uppfattar världen är 

att föredra om målet är att skapa ett förtroende. Detta tydliggörs också i reklamanalyserna då 

de reklamer som ansågs vara bra har ett lugnare tempo och förhåller sig till en realistisk 

världsuppfattning. Majoriteten av de analyserade reklamerna är uppbyggda på någorlunda 
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liknande vis. Inslagen börjar med en dialog eller monolog bedriven av en röstskådespelare för 

att sedan låta en annan, fristående röst, berätta om företagets aktuella erbjudande. Ofta 

avslutas reklamen med en företagets jingel. Detta tillvägagångssätt gör att vikten av rösternas 

innehåll blir avgörande. Producenten förväntas skapa en reklam efter en liknande mall men 

samtidigt göra den intressant och nyskapande för att skapa uppmärksamhet från mottagarens 

sida. Denna ingång blir paradoxal då det finns en antinomi i försöket att skapa något nytt ur 

en gammal schablon. Ett av de tydliga målen reklammakaren då har är alltså att skapa ett 

förtroende hos lyssnaren. De tre reklamer som ansetts vara bra av enkätgruppen har alla tre 

lyckats med att strukturera reklamen efter Hedlund & Johannessons marknadsföringsretoriska 

trappmodell medan de tre reklamer som ansetts som dåliga har brustit i ett eller flera av de tre 

stegen och får då inte ett partiskt stöd från lyssnaren eller ett förtroende som grundar sig i 

lyssnarens egen vardag. 

 

 

 

 

  

.  
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7 Slutdiskussion 

En tänkbar anledning till varför redundanta och lite stillsammare reklamer som lyssnaren lätt 

kan knyta an till sin egen vardag, är att när reklamen ger en syntetisk känsla står den som en 

bruskälla mellan lyssnaren och hennes ljudlandskap. Om reklamen istället lyckas bli 

en naturlig del i ljudlandskapet blir den mer trovärdig och kan därför antas bli mottagen med 

större öppenhet. Budskapet, eller koden, har större potential att nå mottagaren på ett önskvärt 

sätt.  

 

Det är viktigt att koderna i reklamen är anpassade och avsedda för att nå den tänkta 

målgruppen och framför allt att denne i sin tur på egen hand kan förstå och knäcka koden för 

att budskapet ska nå fram. Även här är det tydligt hur de tre reklamerna som anses vara bra 

lyckas framföra koderna utan att själv vara bruskälla. Reklamernas eget ljudlandskap verkar 

nämligen också vara ett brus som stör kommunikationen från avsändaren till mottagaren. Det 

är därför möjligt att påstå att de radioreklamer som anses vara bra har en grundsyntagm som 

först och främst innehåller och lyckas med de tre stegen i Hedlund & Johannessons 

trappmodell samt förmedlar en verklighetsbild som lyssnaren kan hålla med om och ta till sig. 

En sådan syntagm anser vi kan resultera i en radioreklam som lyssnaren accepterar innehållet 

i och på så sätt skapar ett förtroende för. I de radioreklamer som uppfattas som dåliga finns 

det en otydlig grundsyntagm. Men många gånger tycks skepsisen komma från att reklamerna 

inte förmedlar en världsbild som mottagaren kan ta till sig och hålla med om vilket resulterar i 

att de har lättare att rata hela budskapet.  

 

Människan lever idag i en ständigt aktiv ljudmiljö och när ett utomstående medium inkräktar 

på detta ljudlandskap med en fiktiv bild av verkligheten krockar dessa två realiteter och en 

irritation hos lyssnaren kan uppstå. Reklamen för Skyways innehåller inget bakgrundsljud 

över huvudtaget och detta tros vara en stor anledning till varför den valdes ut som en av de 

bättre reklamerna. När ett objekt saknar ett artificiellt bakgrundsljud passar det bättre in i det 

rådande ljudlandskapet. Detta gör att reklamen förmodligen passar i de flesta situationer då 

den har möjlighet till att anpassa sig till alla former av bakgrundsljud. Det blir också mycket 

lättare för lyssnaren att ta till sig informationen då inslagets retoriska utgångspunkt inte 

hindras av brus eller andra irritationsmoment. Därmed går det att förstå vikten av det retoriska 

innehållet. Om nu reklamproducenterna är mer eller mindre låsta av den dramaturgiska form 

som den svenska radioreklamen har idag ligger möjligheten till att lyckas i vad sändaren 

säger. Språket ger producenten möjlighet att alltid uttrycka sig annorlunda. Om det aldrig 
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utvecklas blir det till slut torrt och tråkigt vilket genast mottagaren upptäcker.
99

 Att två till 

synes lika reklamer kan uppfattas helt olika beror alltså på den retoriska konstruktionen och 

dess ljudlandskap. Olika dramaturgiska grepp verkar dock inte ha någon större påverkan. Den 

mall som de flesta reklamer följer bygger på någon form av framgångskoncept som utvecklats 

genom århundrade av bl. a. teater
100

; vi vill helt enkelt lyssna eller bevittna budskap på ett 

visst sätt vilket gör att det sällan testas nya former.  

 

Utifrån vår reklamanalys går det att urskilja att det finns ett recept på hur grundsyntagmen bör 

se ut för att reklamen ska mottas på ett bra sätt. Dock är inte feedback eller försäljningssiffror 

alls inräknade i denna studie utan enbart enkätgruppens svar. Det vi tolkar som avgörande 

komponenter i den grundsyntagm som enkätgruppen ansåg vara bra är: Reklamen bör följa 

Hedlund & Johannessons trappmodell för marknadsretorik - skapa intresse, välvilja och 

slutligen förtroende för reklamen. Ett lämpligt sätt att följa trappmodellen är att använda sig 

av en genomtänkt dramaturgi och retorik och på så sätt kunna beta av de tre stegen ett i taget, 

både med hjälp av berättargrepp och med en retorik eller ett språk som är avsett speciellt för 

den tänkta målgruppen. Vilket av propagandaverktygen som bäst lämpar sig för radioreklam 

har visat sig vara egalt, då det inte går att separera något propagandistiskt samband i de inslag 

som anses vara bra. Ändock anser vi att blotta närvaron av dessa strategier yppar vikten av en 

genomtänkt marknadsföringsplan. 

 

Om ett ljudlandskap presenteras är det viktigt att detta inte känns syntetiskt och på så sätt stör 

(blir ett brus i) det redan existerande ljudlandskapet. Studien tyder även på att det är allra bäst 

att låta bli att försöka skapa ett nytt ljudlandskap för att förhindra att detta brus uppstår. 

Verklighetsbilden som förmedlas i reklamen bör inte på något sätt gå emot den som lyssnaren 

själv har. Därför är det lämpligt att inte använda sig av ett kontroversiellt innehåll för att 

förmedla budskapet. Reklamanalyserna har påvisat att entropiska reklamer kan antas vara 

ofördelaktiga då de med stor sannolikhet blir svårare för lyssnaren att hänga med i och förstå, 

vilket leder till att lyssnaren får svårare att känna sig trygg med reklamen och återigen få svårt 

att skapa ett förtroende tillsammans med lyssnaren. Vår studie visar på att entropisk reklam 

uppfattas som ofördelaktig. Redundant kommunikation bör vändas mot en heterogen publik 

och entropisk mot en homogen och då radiopubliken är heterogen går det att se skillnaderna i 

de entropiska reklamerna gentemot de redundanta. Å andra sidan behöver detta inte betyda att 
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all reklam bör vara redundant men då entropin riskerar att stigmatiseras kommer förmodligen 

den redundanta arbetsformen bli den mest frekventa då den förväntas vara den mest 

framgångsrika. Eftersom Kulturdepartementet arbetar för en expansion av radioutbudet där de 

nya kanalerna förväntas ha lokala förankringar kommer möjligen detta leda till att publiken 

tar steget mot det homogena vilket då skulle kunna öppna dörrarna för reklam med ett 

entropiskt innehåll. 

 

Såväl de bra som dåliga reklamerna har gemensamt med all annan radioreklam är att de utgör 

en avgörande faktor i finansierandet av kommersiell radio. Reklam som många gånger 

uppfattas som störande är alltså med och skapar förutsättningar för en mångfald inom 

radiomediet. Dock finns det, som nämnts, en problematik i valet av produktioner bland de 

kommersiella radiokanalerna. Då reklam generar mer pengar efter hur många lyssnare 

kanalen har måste producenterna ta hänsyn till vad som kan locka flest lyssnare. I och med 

detta finns inte möjligheten att producera de program de själva vill göra som möjligen riktar 

sig till en snävare publik. De kommersiella kanalernas produktioner har varken för avsikt eller 

för anledning att gå djupare in i de ämnen som kan tänkas beröras. 
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8 Framtida forskning  

Hur radioreklamens dramaturgi har utvecklats eller vart den är på väg är ämnen för 

tillkommande forskning som förslagsvis riktar uppmärksamhet åt det som inte är rent 

estetiska uppfattningar om bra och dålig reklam. Istället skulle en studie av den passiva 

lyssnarens relation till radioreklam ge en vidare vinkel till bilden och slutligen skapa 

förutsättningar för en rent marknadsmässig studie där även företagens försäljningssiffror samt 

vilka produkter som marknadsförs skulle vägas in. På så sätt skulle möjlighet till en 

fullständig bild av radioreklamens kvalitet ges.    
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10 Bilagor  

Enkätsammanställning 

 

  

Reklam 1 

Bra: 3 

Dåligt: 7 

Vet inte: 2 

Reklam 2 

Bra: 6 

Dåligt: 6 

Vet inte: 0 

Reklam 3 

Bra: 4 

Dåligt: 4 

Vet inte: 4 

Reklam 4 

Bra: 5 

Dåligt: 5 

Vet inte: 2 

Reklam 5 

Bra: 7 

Dåligt: 5 

Vet inte: 0 

 

Reklam 6 

Bra: 1 

Dåligt: 8 

Vet inte: 3 

Reklam 7 

Bra: 5 

Dåligt: 5 

Vet inte: 2 

Reklam 8 

Bra: 3 

Dåligt: 6 

Vet inte: 3 

Reklam 9 

Bra: 6 

Dåligt: 3 

Vet inte: 3 

Reklam 10 

Bra: 4 

Dåligt: 5 

Vet inte: 3 

 

Reklam 11 

Bra: 3 

Dåligt: 7 

Vet inte: 1 

(en ej ikryssad) 

Reklam 12 

Bra: 5 

Dåligt: 4 

Vet inte: 3 

Reklam 13 

Bra: 6 

Dåligt: 5 

Vet inte: 1 

Reklam 14 

Bra: 2 

Dåligt: 6 

Vet inte: 4 

Reklam 15 

Bra: 7 

Dåligt: 5 

Vet inte: 0 

Reklam 16 

Bra: 2 

Dåligt: 3 

Vet inte: 7 

Reklam 17 

Bra: 9 

Dåligt: 2 

Vet inte: 1 

Reklam 18 

Bra: 5 

Dåligt: 3 

Vet inte: 1 

(tre ej ikryssade) 

Reklam 19 

Bra: 5 

Dåligt: 4 

Vet inte: 3 

Reklam 20 

Bra: 1 

Dåligt:10 

Vet inte: 1 
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Reklamtranskribering 

Elskling (Reklam 5)  

Kvinnlig speaker: ”Känner du kalla kårar varje gång elräkningen kommer? Ta hjälp av en 

riktig Elskling för att hitta ett bättre elavtal. Elskling punkt se är opartiska och jämför 

Sveriges samtliga elhandelsbolag och ger förslag på det elavtal som passar ditt hushåll bäst. 

Byt och spara pengar med Elskling punkt se.” 

 

Bakgrundsmusiken består av en lugn, drömsk syntjazz. En elektrisk ljudeffekt avslutar 

inslaget. 

 

Flux (Reklam 6) 

Pappan: ”Tjena Ella ska du ha en kaka?”  

Dottern: ”Ah men, jag har ju sagt att du ska ta hand om dina tänder.”  

Pappan: ”Ah jaa”. 

Dottern: ”Men du lyssnar ju som en ko.”  

Pappan: ”Nääe meh, det gör jag vä...”.  

Dottern: ”Mamma och jag har inte behövt laga ett enda hål”.  

Pappan: ”Nej men det är ju för att ni...”.  

Dottern: ”Det är för att vi har varit duktiga med tandborsten säger min tandläkare. Hon är en 

fluxa.”  

Pappan: ”Fluxa?”  

Dottern: ”Jaa, flux och fluorskölj med mycket fluor och coolmintsmak för vuxna och 

fluxjunior med god fruitmintsmak är för oss barn”. 

Pappan: ”Jaha”. 

Dottern: ”Idag har vi köpt en egen flaska till dig på apoteket.”  

Pappan: ”Ja men tack”.  

Manlig speakerröst: ”Starka tänder är inte flax det är flux.”  

 

Bakgrundsljudet består av plastkassar som prasslar och skåp som slår. Detta placerar inslaget i 

en köksmiljö med en far som precis kommit hem från butiken. 

Ferratum (Reklam 11) 

Kvinnlig speaker: ”Första gången du lånar något av kanske av din kompis, en leksak. Sen 

lånar du din kompis kläder och längre fram i livet pappas bil. Du har alltid lånat av någon som 

du kan lita på, eller hur? Precis så kan du känna med oss. Vi på Ferratum lånar tryggt ut upp 

till 10 000 kronor. Du ansöker enkelt via sms och har hela 90 dagars betalning. Läs mera på 

ferratum.se.” 

Manlig speaker: ”Ferratum, lån du kan lita på”.  

 

Inslaget täcks med lugn musik innehållandes elgitarrer, piano och trummor. Barnskratt i 

bakgrunden hörs under första halvan av reklamen. När kvinnan sedan börjar nämna vilka 

föremål personer tenderar att låna av varandra illustreras dessa med ljudeffekter. Till exempel 

hörs ett billjud när hon pratar om bil och så vidare. När den manliga speakern säger Ferratum 

för första gången, hörs ljud från fallande mynt. 

Sector Alarm (Reklam 15) 
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Kvinnan: ”Vad sa du? Brandlarm? Nä, nä, det behöver vi inte. Pierre min kille asså, han 

jobbar med eld, han är eldslukare, eller var det, för att nu han är hemma, han blev utbränd. 

Men asså, vi har koll på eld, eller han då, så vi behöver inget brandlarm.”  

Manlig speakerröst: ”Nu får det vara slut med dåliga ursäkter. Teckna dig för ett bostadslarm 

på sectoralarm.se idag, så får du en rökdetektor värd 1500 kronor på köpet. Sector Alarm, 

alltid någon hemma.” 

 

De bakgrundsljud som hörs är ljudet av barn i omgivningen. Barn som hörs lite på avstånd, 

som att kvinnan som pratar har gått en bit iväg för att svara på frågorna. 

 

Skyways (Reklam 17) 

Kvinnan: ”Norrländskan då, den tycker jag personligen är skitlätt”.  

Mannen: ”Det tycker du är lätt”.  

Kvinnan: ”Jo”.  

Mannen: ”Du tror att du kan prata norrländska bara för att du kan låta som Maud Olofsson”. 

Kvinnan: ”Men det gör jag inte”  

Mannen: ”Nej men du pratar för fort, man måste låta mer trovärdig och trygg”.  

Kvinnan: ”Jo”. (säger jo och andas in samtidigt)   

Mannen: ”Nej nej”.  

Kvinnan: ”Vaddå?”  

Mannen: ”Jooooo”.  

Ett flygplansläte som hörs.  

Manlig speaker: ”Skyways, flyger mellan 16 dialekter, bland annat Örnsköldsvik”.  

Mannen och kvinnan skrattar 

Mannen: ”Hörde du?”  

Kvinnan: ”Vad sa han?”  

Mannen: ”Jaa”.  

Manlig speaker: ”Boka din inrikesresa på Skyways punkt se”. 

 

Ljudeffekter och bakgrundsljud: Förbipasserande flygplan. 

McDonalds (Reklam 20) 

Man1: I morse vaknade jag av att världens starkaste barn använda mig som sandsäck. 

Man2: Själv njöt jag av en nybakad frukostmacka och en ekologisk cappuccino. Äntligen 

morgon! 

Kvinnlig speaker: Vakna skönare. Vakna på McDonalds. 

 

Ljudeffekter och bakgrundsljud: Utomhus i en stadsmiljö, billjud och fågelkvitter. Gammal 

väckarklocka som spelar företagets melodi.  
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Enkätresultat 

 

Reklam 5 (Elskling) 

 

Bra: 7 st 

Dålig: 5 st 

Vet inte: 0 st 

 

Kommentarer från Bra 

Kort, koncist, tydlig. 

Visar på många fördelar + kort! 

Kort konsis och avslutas med en adress jag kan hitta mer information. 

Informativt, inte så kal, men saklig. De sa namnet flera gånger, bra. 

Tydlig information. 

Precis i vad de erbjuder.  

Lugn reklam. Man får informationen man behöver. 

 

Kommentarer från Dålig 

Känns väldigt 90-tal. Lite halvdant gjord, ordvalen känns lite klyschiga.  

Tråkig, Göteborgshumor med en röst man hört miljoner gånger förut. 

Elskling var lite kul, annars en tråkig reklam. För ”klassisk” radioreklam. 

Inget som gör att man kommer ihåg reklamen. 

Den inställsamma kvinnorösten känns inte seriös. Jag känner ingen tillit till företaget efter att 

ha hört deras reklam.  

 

Reklam 6 (Flux) 

 

Bra: 1 st 

Dålig: 8 st 

Vet inte: 3 st 

 

Kommentarer från Bra 

Högt tempo i dialogen, det är ändå lätt att hänga med. Lillgamla är det bästa jag vet. Därför 

får detta klipp ett högt betyg. Den avslutande sloganen är astöntig, men den sätter sig... 
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Kommentarer från Dålig 

Är inte trovärdig, då barnet ska ”lära” pappa. 

Ko?! Spelar på tramsigt invanda könsroller där pappan inte vet något och får vara rolig medan 

mamman och dottern är de förnuftiga. 

Starka tänder enbart av Flux? Inte trovärdig. -Bra avslutning dock. Man minns den. 

Gillar inte reklamer som påminner om Tyska kinderägg reklamen. 

Vad var det reklam för? Tandkräm? Munskölj? 

Barnslig. 

(en som inte skrev på den) 

 

Kommentarer från Vet inte 

Konstig. 

(två som inte skrev på den) 

 

Reklam 11 (Ferratum) 

 

(en som inte kryssat i) 

 

Bra: 3 st 

Dålig: 7 st 

Vet inte: 1 st 

 

Kommentarer från Bra 

Personlig. 

Bra inledning. Fast då jag har personligen har mycket svårt att ”lita på” sms-lån blir jag ändå 

skeptisk, men det är inte reklamens fel.  

Man får ett bra exempel och sedan lite information om företaget. 

 

Kommentarer från Dålig 

Bakgrundsmusiken var läskigt käck, överlag är jag negativt inställd till reklam om 

utlåningsfirmor. De berättar inte varför man kan lita på dem. (ej heller räntor m.m.) 

Lågt att spela på att de är lika trovärdiga som ens vänner. Svårt namn att minnas. 
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Har ett namn som är svårt att höra hur det stavas. 

Värdelöst att locka tonåringar till snabblån. Hela reklamen smutsar ner företaget i vettiga 

folks ögon. 

Hur stavar man webbadressen! 

Obehaglig. Funkar nog på de som behöver pengar. 

Nej, den inställsamma kvinnorösten litar jag inte alls på. Den känsla som reklamen inger mig 

går stick i stäv med företagets budskap.  

 

Kommentarer från Vet inte 

Använder sig av olika ljud. Men ”musiken” i bakgrunden känns fel. Plus att hans röst känns 

inte bra i sitt sammanhang. Snarare låter han som han hotar någon än erbjuder dem något. 

(en som inte skrev om den) 

 

Reklam 15 (Sector Alarm) 

 

Bra: 7 st 

Dålig: 5 st 

Vet inte: 0 st 

 

Kommentarer från Bra 

Rakt på sak. Röd tråd. 

Roliga ordvitsar. Man tycker att hon är knäpp- alltså borde man köpa brandlarmet. (+då 

hennes ursäkter är dåliga). 

Bra med skämt, kommer man ihåg. 

Kul koppling. 

Man förstår vad de vill med exemplet. 

Den dåliga ursäkten är kul! 

(en som inte skrev något på den) 

 

Kommentarer från Dålig 

Gillar den inte, men folk kan kanske känna igen sig i alla ursäkter. 

Var det inte själva larmet de skulle sälja? Dumt att de fokuserar på give-awayen. 

Drygt med flummiga personer. 

Klassisk tråkig reklam. 
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Reklam 17 (Skyways) 

 

Bra: 9 st 

Dålig: 2 st 

Vet inte: 1 st 

 

Kommentarer från Bra 

Rolig! 

Fyndig. Rolig. En berättelse där syftet är förknippat med företaget.  

Rolig och rätt om dialekten. 

Lite kul. Lite innovativt att koppla inrikesflyg till dialekter. 

Rolig reklam är bra reklam.  

Men jag tycker verkligen inte om att de driver med Norrland och Övik men tror att den funkar 

i mellersta och södra Sverige. 

Funkar nog, inte så jobbig. 

Rolig reklam. 

Visserligen lite töntig dialog, men inte direkt avskräckande. Kul att manusförfattaren lyckades 

koppla den lättsamma dialogen med företagets budskap på ett sätt som inte kändes alldeles för 

krystat.  

 

Kommentarer från Dålig 

Om det är något den är så är det overkliga. Den ger inget seriöst intryck. Man vill ha 

informationen tidigare i reklamen. 

Ska inte driva med Norrland. 

 

Kommentarer från Vet inte 

(en som inte skrev något om den) 
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Reklam 20 (McDonalds) 

 

Bra: 1 st 

Dålig: 10 st 

Vet inte: 1 st 

 

Kommentarer från Bra 

Kort. McDonaldsjingeln med(+). Budskapet framgick. 

Kommentarer från Dålig 

Den känns redan gjord. Inte spännande, inget givande. Känns som McDonalds vill försöka nå 

alla och det blir bara fel.  

Minns den inte. 

Vakna skönare på McD? Knappast under all stress m.m. 

Funkar säker ändå men jobbig. 

Reklamen har inget med produkten att göra. 

Fattar inte riktigt poängen. McDonalds frukost känns inte särskilt nyttigare än ett 

uppvaknande av ett ilsket barn.  

För stereotypt för att uppfattas som seriöst. Den första rösten låter för dum, seg och trött, den 

andra rösten för pigg, glad och sprallig, och den tredje rösten låter alldeles för inställsam och 

smörig. 

(två som inte skrev något om den) 

 

Kommentarer från Vet inte 

Förbryllande inledning men lätt igenkännlig jingel. 

(en som inte skrev något om den) 
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