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Sammanfattning

Vitt har länge gått hand i hand med det minimalistiska och enkla, och har en gemensam historia 
med den estetik och det uttryck som återfinns i svensk kultur. Det gäller för arkitektur såväl som vår 
klädstil och visuella uttryck i den formgivning som skapas. Det vita spelar därför en stor roll för 
formgivaren precis som reklamtävlingar spelar en stor roll för reklambyråerna i Sverige likväl som 
internationellt. Det är i dessa som reklambyråerna tävlar om att producera starkast kommunikation 
och för att marknadsföra sig gentemot nya kunder. 

Syftet med den här studien är att se om det finns ett samband mellan det vita och reklam genom 
att undersöka om det vita i printannonser premieras olika i kategorin för tryckta medier mellan den 
svenska reklamtävlingen Guldägget och de två internationella reklamtävlingarna CLIO Awards och 
Eurobest. Om så är fallet undersöks också i vilken utsträckning och varför det vita premieras. För 
att ta reda på detta har mätningar av det vita i samtliga vinnande bidrag i de tre tävlingarna de 
senaste tio åren genomförts. Utöver detta har intervjuer med nio art directors och creative directors 
på ledande byråer i Sverige genomförts för att analysera användandet av det vita. De viktigaste 
slutsatserna av undersökningen är att det är högre andel vitt procentuellt sett i Guldägget jämfört 
med de internationella tävlingarna, där det vita inte premieras alls. Däremot behöver inte det 
betyda att det är just det vita som premieras i Guldägget. Undersökningen pekar på att det är det 
avskalade och funktionella som premieras i svensk kommunikation och att det vita istället används 
som ett verktyg för att lyfta fram budskapet. Av de flesta yrkesverksamma upplevs det vita inte alls 
premieras och menar att det vita syftar till att inte stjäla fokus från det väsentliga.



Abstract

The color white has for a long time gone hand in hand with the minimalistic and simple, and shares 
a history with the aesthetics och expressions that can be found in Swedish culture. In architecture 
as well as fashion and the visual expression of the design produced. White plays a central role for 
the designer just as advertising competitions plays a central role for the advertising agencies in 
Sweden as well as worldwide. By doing well in these competitions and winning awards, advertising 
agencies attract new accounts and measure themselves with each other.

The purpose of this study is to see if there is a connection between white and advertising by 
examine if the color white in print advertising is awarded differently in Swedish Guldägget and the 
two international advertising competitions CLIO Awards and Eurobest. If this is to be the case we 
further examine to which extent and why this is the case. To find a conclusion to this we’ve 
measured the amount of white in each winning advert the last 10 years in the three different 
competitions. In addition to the analysis, interviews with 9 Art Directors and Creative Directors at 
top agencies in Sweden have been held to examine their usage of white. The most important 
conclusions reached in this study is that white is used in a far wider extent in Guldägget than the 
two international competitions, where white is not rewarded at all. But that doesn’t necessarily 
mean it is the white that is rewarded in Guldägget. The study points to the conclusion that it is the 
minimalistic and functional that is awarded in Swedish communication and that the white instead is 
used as a tool to lift the message. Most of the interviewed suggests that white in it self isn’t 
awarded at all and is used to not steal any focus from the essentials.
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Definitioner

“Det vita”
Vita ytor, vit text och vita designelement. Den rent tekniska definitionen är utifrån två tröskelvärden 
som innefattar en färgmättnad på under 5% och en ljushet på över 90%.

”Percipiera”
Varsebli. Bli medveten om någonting, i det här fallet genom okulär betraktning.

“Brief”
Styrdokument som förtydligar byråns arbete för kundens räkning.

“Page-style”
Mall med färdiga ihopsättningar färger, teckensnitt, bild-, bröd- och rubrikplaceringar och dylikt för 
utformning av grafiskt material.



Förord

Vi vill rikta ett stort tack till de personer på Ruth, Garbergs, åkestam.holst, IK Stockholm, King, 
Forsman & Bodenfors, Infobahn och BVD som tagit sig tid att träffa oss. Vi vill även tacka vår 
handledare Tomas Törnqvist och examinator Gary Svensson.

Dessutom skulle vi vilja tacka två-rader-kod-killen, Palmerska Palatset, Juvelen, Café 12:an, 
Spotify, Arvid Nordquist, EA Games, Alexander, Blåklintsbuss, SL och våra opponenter som på 
olika sätt bidragit till en förhöjd kvalitet på studien.



1. Inledning

1.1 Bakgrund

Sverige har en lång tradition av att använda vitt som uttryckssätt. Inredning, mode och 
möbeldesign är några exempel på verksamheter där vitt är en dominerande kulör och det 
minimalistiska och enkla i Skandinavisk design är kärnan i ett uttryckssätt som har formats av den 
svenska kulturen. Exempelvis har det svenska färgföretaget Alcro idag 22 nyanser av vitt i sitt 
utbud. Det vita är även väl representerat i svensk såväl som i internationell reklam på ett eller 
annat sätt. Vi som konsumenter exponeras dagligen inför mellan 500 och 5000 reklambudskap 
(Grusell, 2008).

Reklam har funnits sedan tidernas begynnelse och kan presenteras i olika former. Dagens 
reklambyråer åtar sig uppdrag från kunder som vill nå ut med ett budskap. Ett budskap som ska 
vara starkare än konkurrenternas. På detta sätt blir hela reklambranschen en tävling om vem som 
producerar starkast kommunikation men också en tävling om att vinna uppdrag, om att få 
konsumentens uppmärksamhet och om att få branschens erkännande genom olika tävlingar runt 
om i världen.

CLIO Awards är en av de mer kända internationella reklamtävlingarna med deltagare från hela 
världen. En internationell jury bestämmer i ett tiotal huvudkategorier vilka som har gjort den bästa 
reklamen under året. Eurobest är likt CLIO Awards en internationell tävling där den mest kreativa 
reklamen och designen prisas. Sveriges motsvarighet till dessa tävlingar heter Guldägget. De har 
som mål sedan starten 1961 att lyfta fram det bästa, mest nyskapande och smartaste inom den 
svenska kommunikation- och reklambranschen. Dessa tävlingar är bara tre av många.

1.2 Problemformulering

Skandinavisk design och det vita intrycket har en lång och gemensam historia. Den går hand i 
hand med det minimalistiska och enkla men samtidigt det funktionella liv, attityd och kultur som 
återfinns hos människorna i Sverige och Skandinavien. Inte minst hos reklamskapare i Sverige där 
vitt är någonting som används flitigt. För att förstå vad det vita har för inverkan på reklam, och 
framför allt på reklam som premieras, krävs en djupare förståelse för hur det vita uppfattas av 
mottagarna som exponeras för reklamen, men även en förståelse av reklamskaparnas synsätt på 
användandet av det vita.

I svensk reklam används vitt i olika utsträckning, men är det mer premierat i svenska 
reklamtävlingar jämfört med internationella reklamtävlingar, och i så fall i vilken utsträckning 
premieras det vita och varför? Eftersom det saknas studier som berör hur det vita används och 
premieras i den svenska kontra den internationella reklamtoppen finner vi det intressant att 
undersöka dessa aspekter samt mäta och jämföra förekomsten av det vita i prisvinnande reklam. 
Studien är därmed primärt riktad till grafiska formgivare, art directors, creative directors och 
reklambyråer i stort, men även till intressenter inom den grafiska produktionen och lärare i 
utbildningssyfte.

1.3 Syfte

Syftet med den här kvalitativa fallstudien är att undersöka och beskriva om “det vita” premieras 
inom kategorin för tryckta medier i de vinnande bidragen i reklamtävlingarna Guldägget jämfört 
med CLIO Awards och Eurobest. Om så är fallet undersöks även i vilken utsträckning det 
premieras och varför. Vidare undersöks vilken effekt det vita önskas ha på mottagaren samt hur 
reklammakare använder sig av det vita.
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1.6 Preciserade frågeställningar

Huvudfråga:
Premieras “det vita” i svenska respektive internationella reklamtävlingar inom kategorin för tryckta 
medier? Om så är fallet, i vilken utsträckning och varför?

Delfrågor:
1. Hur mycket vitt förekommer i printannonser i de högst prisade bidragen i respektive 
reklamtävling?
2. Hur upplever yrkesverksamma inom reklambranschen att det vita premieras i reklam?
3. Hur används det vita av yrkesverksamma inom reklambranschen?
4. Hur önskar kreatörer att det vita percipieras i reklam?

1.6 Avgränsningar

Det vita har undersökts utifrån litteratur om färgteori, färgsymbolik, perception och visuell 
kommunikation. Även utifrån litteratur om reklambyråer, reklam och dess budskap. Således har 
författarna inte fokuserat eller gått in på djupet kring de synsätt och infallsvinklar som berör 
religion, hudfärg och etnicitet.

För att göra studien genomförbar har författarna valt att begränsa studien till tre olika 
reklamtävlingar, två internationella och en svensk, för att lättare kunna jämföra skillnaderna mellan 
dessa och samtidigt få en internationell överblick av problemområdet. Författarna har avgränsat 
studien ytterligare genom att endast utgå från en aspekt, nämligen “det vita”. Definitionen och 
angreppssättet av det vita är förekomsten av vitt — såsom vita ytor, vit text och vita designelement 
utifrån två tröskelvärden som innefattar en färgmättnad på under 5% och en ljushet på över 90%.

För att smalna av studien ytterligare och få ett tydligare fokus har författarna valt att undersöka 
vinnare av den högsta valören (“Grand CLIO” i CLIO Awards, “Grand Prix” i Eurobest och 
“Guldägg” i Guldägget) i kategorin för tryckta medier i de tre reklamtävlingarna. Författarna 
undersöker således inte vinnare av silver, brons eller något annat pris. Författarna undersöker 
heller inte någon annan tävlingskategori utöver kategorin för tryckta medier.

1.7 Disposition

Studiens upplägg består av sex olika huvudkapitel, innehållandes olika delkapitel, som följer en 
logisk ordning efter varandra.
 
Inledning
I inledningen presenteras bakgrund till studien följt av en problemformulering som mynnar ut i 
studiens syfte. Studiens syfte bryts sedan ned i preciserade frågeställningar och inledningen 
avslutas därefter med studiens avgränsningar samt disposition. Inledningen ger läsaren en översikt 
av ämnet samt motivera studiens genomförande.

Referensram
Den referensram, eller teoriramverk, som tagits fram behandlar teorier som berör ämnet och som 
är av betydelse för att besvara studiens syfte. Teorierna används som ett förhållningssätt mot den 
insamlade datan där referensramen också ämnar ge läsaren en större förståelse för ämnet. 
Referensramen består av källor från litteratur, tidigare studier och andra relevanta teorier som i tur 
och ordning behandlar färger och intryck, reklam och visuell kommunikation, vitt i reklam samt 
reklamtävlingar.
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Metod
I metodkapitlet beskrivs och motiveras val och genomförande av metod. Kapitlet syftar till att ge 
läsaren en förståelse för den metod som valts och använts för att på så sätt kunna genomföra en 
liknande studie. Metodkapitlet behandlar och motiverar metodansats, kvalitativ intervjumetod, 
datainsamling, analysmetod, etik, metodkritik samt en diskussion om studiens validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet.

Empiri
Den insamlade datan från mätningar av bidrag och intervjuer presenteras i detta resultatkapitel. 
Empirin har delats upp i två delar som följer en logisk struktur där mätresultat från bidragen först 
redovisas för att sedan sammanfatta intervjusvaren från respondenterna, en efter en.

Analys
I analysen görs en jämförelse mellan den insamlade empirin i form av bidrag och intervjusvar, för 
att sedan ställas i förhållande till teorierna i referensramen.

Avslut
I det avslutande kapitlet redogörs de slutsatser som dragits för att kunna besvara studiens 
frågeställningar och syfte. Därefter följer en diskussion om studiens resultat, analys, slutsatser och 
de aspekter som inte getts utrymme att analyseras men som författarna anser värda att ta upp. 
Avslutningsvis ges förslag till vidare studier inom det studerade ämnesområdet.
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2. Referensram

I detta kapitel presenteras det teoriramverk som tagits fram ämnat att ge läsaren en djupare 
förståelse för ämnet. I referensramen behandlas teorier som på ett eller annat sätt har anknytning 
till problemområdet och de delar som påverkar om, i vilken utsträckning och varför det vita 
premieras, där vissa teorier är mer relevanta än andra. Teorierna ligger till grund för analys och 
diskussion, och som tillsammans med den insamlade datan svarar på studiens frågeställningar och 
dess syfte.

2.1 Färger och intryck

2.1.1 Perception, färgteori och färgsymbolik 

Synen står för 83% av all information som tas in. Perception, som är ett psykologiskt begrepp, 
förvandlar sinnesintryck till meningsfull information då näthinnans 130 miljoner synceller fångar 
ljusvågorna från omvärlden. Ögats lins bryter vågorna och sänder istället vidare dessa till hjärnans 
syncentrum i form av nervimpulser genom synnerven. I hjärnans syncentrum bildas de visuella 
intryck som vi ser. Hjärnan strävar hela tiden efter att skapa sammanhang och mening i 
synintrycken för att förstå omgivningen. För att göra detta sorterar och sållar hjärnan automatiskt 
bort intryck utifrån vad som är intressant och angeläget. Slagkraftiga kombinationer av text och bild 
i intresseväckande, kontrastrika former och färger drar till sig blickar. (Bergström, 2012)

Det är när ljus reflekteras från objekt och ytor in till ögats synceller som vi upplever färger. Det vita i 
additiva färgblandningar, även kallade RGB, uppstår när ljusets samtliga våglängder träffar ögat 
samtidigt. Färgen vit skapas i subtraktiva blandningar, även kallade CMYK, genom att inte bryta av 
våglängderna på något sätt med något pigment utan låter ljuset reflekteras från en yta opåverkat 
(Zelanski et al., 2010).

Färg existerar, bokstavligen talat, endast i betraktarens ögon. Vi kan inte vara säkra på att vi ser 
samma kulör som personen som står bredvid oss, utan det närmsta vi kan komma en förståelse för 
exakt hur en annan person ser samma färg är att jämföra färgrelationerna mellan två objekt 
(Arnheim, 1974). Vi percipierar färger i relation till andra färger runt omkring. Till exempel upplevs 
en ljus färg ljusare om den ligger mot en mörk bakgrund, och vice versa. Det finns många orsaker 
till detta fenomen. Genetiska skillnader i hur vi är uppbyggda men även olika sjukdomar vi bär kan 
påverka precis som vilken sinnesstämning betraktaren befinner sig i (Zelanski et al., 2010). 
Färgintrycket och perceptionen av olika färger kan även skilja sig mycket beroende på 
ljusförhållanden, till exempel mellan dagsljus och dunkelt kvällsljus (Arnheim, 1974). 

Alla färger är laddade med energi och värden och kan användas för att förmedla känslor, beskriva 
någonting eller för att koda information. Många designers använder färger för att lyfta fram eller 
dölja saker – med andra ord för att differentiera och koppla ihop, för att lyfta fram och ta bort. 
Genom att använda antingen analoga färger som ligger nära varandra eller kontrasterande färger, 
exempelvis komplementfärger, så påverkas den visuella energin och känslan i det visuella 
uttrycket. (Lupton, 2008)

Det finns studier som menar att tidningsannonser i färg drar mer uppmärksamhet till sig, och att 
annonser helt i färg till och med kan generera samma uppmärksamhet från mottagaren som en 30 
sekunder lång tv-reklam (Aslam, 2006). Genom att använda färg i annonser uppfattar betraktaren 
ofta annonsen som mer attraktiv, intressant och kraftfull samtidigt som den lättare fångar 
betraktarens uppmärksamhet (Lee et al., 2014). Dessutom kommer man ihåg bilder med färg mer 
exakt under en längre tid än svartvita bilder, vilket skulle kunna förklara varför det produceras fler 
annonser i färg än i svartvitt (Lee et al., 2014). Vidare jämförs hur människor grupperar produkter 
olika beroende på om dem visas i färg eller i svartvitt. Hur människor vid svartvita produktbilder 
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resonerar funktionellt kring produkten och hur människor när samma produkt visas i färg resonerar 
mer kring dess mer ytliga attribut (Lee et al., 2014).

Färg har även olika innebörd i olika kontexter. Beroende på kulturer, platser och personer kan 
samma färg betyda helt olika saker. Färgen vit kan exempelvis konnoteras som både tecken på 
glädje, sorg och djävulen (Ahnlund, 1986). I västvärlden symboliserar vitt oskuld och renhet, 
medan den i östvärlden står för döden (Lupton, 2008). Det är alltså inte själva färgen i sig som har 
dessa egenskaper utan symboliken beror på vad vi enats om att den ska symbolisera, vart vi växt 
upp samt vår kulturella och sociala kontext. I en reklamkontext så är innebörden av färgerna helt 
andra. Vitt används då för att förmedla kvalitet, prestige, tillit och ett varumärkes marknadsledande 
position enligt Olsen et al. (2010). Vidare menar Pracejus et al. (2006) att vita ytor förmedlar en 
känsla av bland annat elegans, makt, ledarskap och ärlighet.

2.2 Reklam och visuell kommunikation

2.2.1 Kommunikation 

Figur 1. Shannon och Weavers kommunikationsmodell

Det finns ungefär lika många modeller som tolkningar och teorier om vad kommunikation är men 
en klassisk definition enligt Shannon och Weaver (1949) är “överföring av information mellan 
människor”. En visualisering av denna kommunikationsteori togs fram av Meggs (1992) och består 
av en enkel och linjär process likt ovanstående modell, medan Fiske (1990) föreslår Lasswells 
modell som går ut på att kommunikation är:

Vem som säger vad, i vilken kanal, till vem med vilken effekt. 

Figur 2. Lasswells kommunikationsmodell

Dessa exempel följer en linjär process medan Newcomb istället definierar kommunikation utifrån 
en social modell. Den består av en triangulär struktur som går ut på att A är sändaren, B är 
mottagaren och X är en del av en social miljö, och att om någon av dessa element förändras så 
påverkas alltid de andra två (Fiske, 1990).
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Figur 3. Newcombs kommunikationsmodell

Även Kalman (1991), Hollis (1994) och Jobling och Crowley (1996) är enade om att 
kommunikation är någon form av förmedlande eller transport av någonting mellan två punkter, 
genom olika medium. De påstår att det som transporteras är ett meddelande, till exempel en idé 
eller något med en mening, och att grafisk design således är ett verktyg för att underlätta 
transporten mellan de två punkterna, sändare och mottagare. Således blir definitionen av 
kommunikation förmedlande av budskap från sändare till mottagare. (Bernard, 2005)

2.2.2 Reklambyråer och visuell kommunikation 

När en designer skapar visuell kommunikation finns det alltid ett syfte med det som skapas. Det 
finns alltid en funktion med det mesta omkring oss, och detsamma gäller i kommunikation. Det är 
därför viktigt att, innan man tar designbeslut, tänka igenom varför man skapar det man skapar och 
varför det behövs. Färgval, bilder och val av teckensnitt exempelvis kommer därför senare in i 
processen, men det är inte alltid säkert att alla sådana designbeslut behövs tas. När man pratar 
om visuell kommunikation är slutprodukten inte alltid så självklar. Ibland skapar man en logotyp, 
ibland en presentation eller en katalog. Medan man i andra fall måste ta fram oväntade lösningar i 
form av till exempel en känsla. Syftet är därför inte att skapa annorlunda kommunikationsdesign 
utan att snarare skapa design som passar budskapet och innehållet. (Karjaluoto, 2014)

Vad gäller det praktiska arbetet med visuell kommunikation måste tre olika aspekter beaktas och 
samordnas när man kommit vidare i processen. Dessa är typografering som behandlar val och 
arrangemang av teckensnitt, bildhantering som innebär val av stillbilder eller illustrationer som 
samspelar med texten samt formgivning som går ut på att arrangera och layouta bild och text till en 
attraherande helhet som syftar till att lyfta fram budskapet (Bergström, 2012). Den grafiska 
designern kan ofta själv styra hur mycket uppmärksamhet de olika elementen ska få i en layout 
genom att använda lager, hierarkier, kontraster och fokus på olika sätt för att lyfta fram vissa 
element och dämpa andra (Barnard, 2005). Designprocesserna ser dock väldigt olika ut från 
reklambyrå till reklambyrå, då vissa är ganska strukturerade och rationella i sin arbetsmetod 
medan andra är mer emotionella och improviserande (Karjaluoto, 2014). Det alla har gemensamt 
dock är att det finns en kund, designers och en brief med i bilden, oavsett vilken av alla 
arbetsprocesser som anses vara mest unik. Det viktiga är inte vilken arbetsmetod som är bäst utan 
att skapa en process som passar både kunden och byrån tillsammans (Karjaluoto, 2014). I nästan 
alla designprocesser går reklambyrån, oavsett intern arbetsmetod, igenom följande fyra steg; 
“upptäcka”, “planera”, “skapa” och “applicera” (Karjaluoto, 2014). Med andra ord smalnar man hela 
tiden av sitt arbete likt en klassisk trattmodell. Eller enligt Damien Newmans modell om hur 
designprocessen går till.
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Figur 4. Damiens modell för designprocessen

All kommunikation sker på mottagarens villkor, varpå sändaren bör lära känna och utgå från 
denne. Det sägs att mottagare numera är okritiska mot reklam så länge den är underhållande, och 
att det snart är svårt att skilja reklam från underhållning. Å andra sidan finns det en baksida med 
det hela, och det är att företag i dåliga tider skär ner på reklamkostnader vilket leder till att 
massmedierna förlorar intäkter och att det blir mindre jobb för reklambyråer. (Bergström, 2012)

Den kreativa arbetsgruppen, eller de som skapar reklamen på en byrå består oftast av en eller 
flera creative directors, art directors, grafiska formgivare och copywriters, beroende på hur stor 
byrån är och hur man har valt att fördela rollerna. Många byråer väljer att anlita extern kompetens 
för att fylla i de områden där byråns egna expertis eventuellt saknas. Då kan det röra sig om 
exempelvis ett produktionsbolag som är experter på att skapa filmer, externa fotografer eller 
frilansande formgivare för att helt enkelt avlasta produktionen. Många byråer har å andra sidan 
mycket intern produktion, in-house, där man har egen fotograferingsstudio, produktionsbyrå eller 
annan avancerad utrustning för att slippa engagera externa leverantörer och byråer och på så vis 
istället utnyttja den interna kompetensen på plats. (Bergström, 2012)

Hollis (1994) menar att grafisk design är en del av visuell kommunikation - alltså processen att 
skapa, välja och arrangera element på en yta för att förmedla en idé (Barnard, 2005). Arisman 
(2000) påstår fortsättningsvis att det finns en skillnad mellan konst och grafisk design. Han 
rangordnar ren konst, illustrationer, grafisk design och reklam i en skala efter renhet; där konst är 
helt rent, illustrationer något säljande, grafisk design kommersiell konst och reklam helt och hållet 
säljande. Posters och reklam syftar till att fånga betraktarens öga och göra budskapet lätt att 
komma ihåg, vilket utgör en tredjedel av vad grafisk design faktiskt är tillsammans med de två 
andra delarna “identifikation” och “information” enligt Hollis (1994). Slutligen menar Jim Aitchison, 
vinnare av 500 reklampriser, att en bra printannons innehåller antingen en tydlig visuell del 
kombinerat med en finurlig rubrik eller vice versa (The Gunn Report, 2015). Han menar att konsten 
att kunna använda detta på rätt sätt är en av de största kunskaperna en copywriter eller art director 
kan besitta.

2.2.3 Budskap 

När det kommer till att framföra ett reklambudskap gäller det att synas och höras mer än 
konkurrerande budskap för att mottagaren ska kunna ta till sig det. Bergström (2012) menar att det 
inte gäller att skrika högst utan snarare att ha ett så starkt budskap som möjligt för att kunna tränga 
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igenom mediebruset, oavsett om man så framför det med en viskning. Således blir själva 
utformandet av budskapet det mest avgörande där man först och främst utgår från målgruppens 
behov, och där reklammakarna i budskapet så tydligt som möjligt lovar att tillfredsställa och möta 
behoven med ett företags varor eller tjänster. Till sändarens hjälp finns en verktygslåda med 
argument för att övertyga mottagaren. Vid skapandet av reklamen formar sändaren argumenten 
utifrån avgränsningar där beslut om relevans och vad som ska vara med i reklamen och inte tas. 
Vidare arbetar reklammakaren med att strukturera texter och bilder utifrån en rak och enkel 
linjestruktur som lämpar sig väl för annonser och som syftar till att lyfta fram budskapet. 
(Bergström, 2012)

En arbetsmetod för att plocka fram en strategi, ett bärande koncept och sedan en idé för att 
kommunicera budskapet i en lösning kan visualiseras i följande förenklade modell, som 
representerar hela den kreativa processen och som är gjord utifrån reklambyrån Ruths modell.

Figur 5. Modell för den kreativa processen

Bergström (2012) menar att mottagaren sägs bli övertygad av rationella argument, men att de 
förnuftiga inte är viktigare än de känslomässiga, och att mottagaren även gärna tar ställning utifrån 
irrationella behov såsom lust, fantasi och nyfikenhet. Bergström (2012) menar också att det 
optimala budskapet endast bygger på ett enda huvudargument, men lyckas inte sändaren övertyga 
mottagaren tillräckligt mycket gäller det att förbättra och utveckla argumenten. Det är även viktigt 
att låta mottagaren dra sina egna slutsatser och göra denna delaktig för att själv lista ut och förstå 
budskapet. Ett skratt, en insikt, dramatik, ett engagemang eller ny kunskap är uppskattat av 
konsumenterna vid avkodningen av budskapet, och en positiv överraskning genom att bli lovad lite 
men sedan få mer är det som betalar sig i nöjda och lojala kunder. (Bergström, 2012)

2.3 Vitt i reklam

Användandet av det vita i reklam har i undersökningar och intervjuer med creative directors i USA 
visat sig ha få begränsningar när det kommer till användningsområden och syften. Det används 
exempelvis för att bryta genom bruset av annan kommunikation eller för att framhäva en tydlig bild 
av hur varumärket vill framstå (Olsen et al., 2010). I det senare handlar det ofta om emotionella 
och relationella budskap, alltså den säljbara känslan (Bergström, 2012). Den vita ytan, eller negativ 
yta, används som ett verktyg för att skapa en visuell retorik och återfinns mellan designelement 
eller objekt i en annons exempelvis (Pracejus et al., 2006).

Kunder till reklambyråer som använder mycket vitt i deras printannonser kan reagera på olika sätt; 
till exempel negativt och att kunderna betalar för “dyr, vit yta”. Eller att en enkel och avskalad 
annons får det hela att framstå som ofärdigt arbete eller överdrivet konstnärligt. Å andra sidan visar 
det sig att creative directors på byråerna anser att vita ytor är en viktig del i arbetet med visuell 
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retorik för att förmedla ett budskap. Tidigare studier påvisar att mycket vita ytor är positivt då det 
symboliserar kvalitet och att kunder ofta associerar vita ytor med prestige, tillit och en 
marknadsledande position. (Olsen et al., 2012)

Ser man tillbaka till den minimalistiska rörelsen i modern konst i mitten av 1900-talet så började 
många kreatörer använda mycket vitt, men för att en annons ska vara effektiv gäller det att 
formgivaren har förståelse för när och hur man arbetar med visuell retorik, i det här fallet vita ytor. 
En studie som genomfördes om hur 31 stycken creative directors i Kanada och USA använder sig 
av vita ytor resulterade i att 74 % använde mycket vitt för att skapa en bra visuell design, genom 
t.ex. att balansera element. 68 % använde vita ytor för att dra uppmärksamhet till annonsen i stort 
och på så vis tränga igenom bruset, och 48 % använde vitt för att skapa ett visuellt flöde och styra 
ögat genom annonsen. Den viktigaste aspekten för hur man använder vita ytor är således för att 
skapa visuell balans. En obalanserad annons oroar och stör betraktaren samt är oattraktiv. Många 
creative directors i studien är väldigt säkra på att vita ytor tenderar till att effektivisera annonser 
eftersom de tränger igenom bruset, sticker ut och skapar kontrast till andra annonser. Men även att 
aspekten som gör att vita ytor leder ögat genom elementen i annonserna kan användas på ett 
strategiskt sätt. (Olsen et al., 2012)

Många menar att vita ytor står för och representerar ”ingenting”, medan andra ifrågasätter om det 
vita verkligen inte är någonting trots allt. Att avsaknaden av innehåll är någonting. Vidare har tre 
faktorer i historien format och gett en betydelse åt det vita; den minimalistiska eran, konst som 
användes i kontorsmiljöer samt det avskalade och lyxiga hushållet och dess arkitektur. Genom 
undersökningar har det även konstaterats att vita ytor influerar konsumentens uppfattning av ett 
varumärke, och finner det då mer trovärdigt, ledande, prestigefullt och med högre kvalitet. 
(Pracejus et al., 2006)

2.4 Reklamtävlingar

Att rankas högt i listor över kreativa byråer och att vinna pris för sin kreativitet är för reklambyråer 
hårdvaluta, och för många en viktig del i att locka till sig nya kunder (Kübler & Proppe, 2012). 
Ibland kan det finnas en meningsskiljaktighet mellan en reklambyrå och dess kunder i huruvida 
reklam utformas för att vara kommunikativ eller för att vinna priser i reklamtävlingar, som resulterar 
i att byrån blir mer framgångsrik (Olsen et al., 2012). Enligt Ewan Cairns, marknadsföringsansvarig 
på Emirates Airlines, blir reklamtävlingar bara intressanta om de prisar effekten av reklamen. Han 
menar att hela konceptet att reklamindustrin prisar varandra för kreativa lösningar som inte har 
några effektkrav på sig är mer än utdaterad. Det han menar är viktigt för reklamskapare är att 
hjälpa sina kunder att växa genom att förena företaget med sina kunder, och skapa ett begär för 
företagets produkter eller tjänster (Goodson, 2013).

Å andra sidan menar Martin Cedergren, kreativ ledare på reklambyrån M&C Saatchi i Stockholm, 
att reklamtävlingar är viktiga för reklamindustrin på så sätt att det ger branschen ett ytterligare sätt 
att mäta sig mot varandra. Samtidigt menar han att det inte är på liv och död utan att det bara är ett 
av flera sätt att mäta kreativitet på (Goodson, 2013). Enligt Karjaluoto (2014) är det å andra sidan 
svårt att mäta och bedöma kreativitet eftersom det inte finns något rätt sätt att göra detta på. Dock, 
när man genomför dessa mätningar brukar man titta på genomslaget och om till exempel en 
design har nått de mål och resultat man förväntat sig (Karjaluoto, 2014). För att mäta effekten av 
den visuella kommunikationen kan man använda sig av följande formel som grundar sig i 
uppmärksamhet och relevans, enligt Bergström (2012).
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Figur 6. Bergströms modell för effekt i reklam

Vidare kan man se tydligt på de flesta reklambyråers hemsidor att just priserna är väldigt viktiga. 
Många byråer har någon form av notis, inlägg eller bild på nyligen vunna priser. Många missar 
heller inte att skriva hur många priser man vunnit på startsidan, har en separat flik på sidan för 
enbart priser eller till och med har det som pay-off till företagsnamnet. Ett tydligt exempel på detta 
är reklambyrån Forsman & Bodenfors som har “Most awarded agency in the world 2014” som 
slogan. 
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3. Metod

I detta kapitel redovisas den metod som valts och använts för att samla in data och för att besvara 
studiens syfte. En metodansats presenteras följt av detaljerade tillvägagångssätt vid datainsamling 
i form av intervjuer och digital mätning av objekt. Avslutningsvis redogörs analysmetod, etiska 
aspekter, metodkritik samt diskussion kring studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.

3.1 Metodansats

I en kvalitativ studie läggs stort fokus vid ord och att undersöka och förstå olika individers 
betydelse i, uppfattningar om och tolkningar av sin sociala verklighet enligt Bryman (2008). Men 
också kring ett visst problem, där studien hela tiden är undersökande (Creswell, 2009). Vi har valt 
att använda oss av en kvalitativ ansats dels på grund av den avsaknad som finns av tidigare 
studier inom problemområdet, vilket är en av de centrala argumenten för en kvalitativ studie 
(Creswell, 2009). Men även eftersom författarna har liten förkunskap om eller fakta på vilken 
information som är väsentlig och intressant att samla in från respondenterna vi kommer intervjua. 
För att förstå problemet krävs därför djupare analyser och en bredare förståelse av fenomenet 
enligt Creswell (2009), där subjektiva tankar och åsikter kommer vara avgörande för studiens 
kvalitet. Eftersom författarnas huvudfokus ligger på att undersöka och tolka hur ett visst fenomen 
är samt skapa sig en djupare förståelse för ämnet, snarare än att undersöka varför ett fenomen ter 
sig på ett visst sätt med fokus på kvantifiering och prövning av teorier, som är vanligt 
förekommande i kvantitativa metoder enligt Bryman (2008), passar en kvalitativ strategi bäst in på 
denna studie.

Studien är av typen fallstudie vilket har olika innebörd och definitioner beroende på vilken forskare 
man frågar, vilket för med sig att författarna själva kan bestämma vad som ska definieras som “fall” 
i studien (Bryman & Burgess, 1999). I denna studie har ett begränsat antal fall i form av enskilda 
individer studerats lite mer djupgående, under en begränsad tid, där jämförelse mellan varje enskilt 
fall har gjorts för att på så sätt skapa en helhetsbild. Olika datainsamlingsmetoder har använts 
utifrån olika innehållsrika källor för att skapa en detaljerad och djupare förståelse, vilket är en 
central del i fallstudier (Bryman & Burgess, 1999).

3.2 Kvalitativ intervjumetod

Bryman (2008) poängterar vikten av att inte påbörja datainsamlingen innan frågeställningen och 
problemformuleringen är tydligt och konkret formulerad, men att forskarna så tidigt som möjligt bör 
kontakta företag och representanter för att få tillåtelse att genomföra en intervju. I denna studie 
gjorde forskarna precis på detta sätt, de fastslog en tydlig problemformulering och frågeställning 
innan de började samla in data samt kontaktade potentiella respondenter så tidigt som möjligt med 
tanke på betänketid, planering och inbokning av intervjutillfälle. På grund av den flexibilitet som 
ryms i intervjuer är just intervjuer med stor sannolikhet den vanligaste metoden i kvalitativ 
forskning, där författarnas tillämpade form, semistrukturerade intervjuer, också är en av de 
vanligaste formerna (Bryman, 2008). Författarna tog fram en intervjuguide med endast ett fåtal 
frågor på som var tänkta att beröras under intervjutillfället, vilket kännetecknar en semistrukturerad 
intervju (Bryman, 2008). Vidare förde forskarna anteckningar över när varje intervjutillfälle var, med 
vem, vilka som forskarna väntade svar från samt vilka forskarna skulle återkomma till, vilket 
Bryman (2008) menar är en viktigt del av förberedelserna inför datainsamlingen. Likaså att se till 
att inspelningsverktyg har tillräckligt med minne, är fulladdade och redo att användas, vilket 
forskarna såg till (Bryman, 2008).

Intervjuguiden höll en viss ordning bland frågorna som var formulerade för att primärt underlätta att 
besvara frågeställningarna, men också för att ge generella svar kring ämnet. I intervjuguiden 
använde sig författarna av icke-ledande frågor, i enlighet med Bryman (2008). I vissa situationer 
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visade det sig dock vara svårt och forskarna använde sig därför i vissa fall av frågor med ledande 
karaktär när det kom till följdfrågor eller när respondenten inte visste vad denne skulle svara och 
då behövde en mer förtydligande ingångsvinkel.

I kvalitativa intervjuer ligger fokus på respondentens subjektiva tankar och ståndpunkter, och det är 
önskvärt med fylliga och detaljerade svar samt att låta intervjun bli som den blir utifrån vad 
respondenten anser vara viktigt och relevant (Bryman, 2008). Det är också möjligt att forskarna 
ändrar ordningsföljd i frågorna, går ifrån den skapade intervjuguiden eller ställer följdfrågor för att 
lämna utrymme för respondentens subjektivitet, vilket kännetecknar en semistrukturerad intervju 
(Bryman, 2008). Vad gäller författarnas intervjuer genomfördes dessa relativt öppna med 
följdfrågor där ordningsföljden i intervjuguiden ändrades utefter hur respondenten svarade. 
Fastnade respondenten i ett svar gavs ytterligare följdfrågor eller tankar från forskarna för att få 
igång diskussionen igen.

3.3 Datainsamling

I datainsamlingen har kvalitativa datainsamlingsmetoder som har en direkt påverkan på studiens 
resultat använts. Metoden för insamling av data har varierat för att fånga in så mycket data och 
material som möjligt och på så sätt få en bred grund att stå på. Den primära datainsamlingen har 
skett genom digital mätning av visuella material, närmare bestämt bidrag som vunnit den högsta 
valören i respektive reklamtävling, samt intervjuer med reklammakare och skapare av prisbelönt 
reklam ute på plats på reklambyråerna. Den sekundära datainsamlingen bestod av insamling av 
relevant akademisk litteratur och internetkällor som behandlar ämnet.

Totalt genomfördes mätningar av 59 st bidrag i kategorin för tryckta medier i de tre olika 
reklamtävlingarna. Bidragen mättes i datorprogrammet Matlab med hjälp av en kod som läser av 
bilder och gör en uträkning av mängden vitt utifrån två specificerade trösklar, färgmättnad och 
ljushet. Värden för andelen vitt i procent och ett medelvärde noterades för samtliga bidrag, där det 
visuella resultatet av mätningen sparades som en “.jpg-fil”. Det visuella resultatet för varje tröskel, 
färgmättnad och ljushet, sparades också på två av bidragen för att påvisa hur uträkningen 
fungerade. Mätningen genomfördes på Linköpings Universitet den 14 april, 2015.

Figur 7. Definitionen av vitt - Färgmättnad (maxvärde 5%) och Ljushet (minvärde 90%)

Sammanlagt genomfördes 9 intervjuer med creative directors och art directors på 
välrenommerade, Stockholmsbelägna reklambyråer. Respondenterna har antingen varit med och 
utformat guldvinnande printbidrag i Guldägget eller arbetar på någon av reklambyråerna som 
vunnit pris i reklamtävlingen. Många av reklambyråerna där respondenterna arbetar har även varit 
med och vunnit olika priser i de två internationella tävlingarna, CLIO Awards och Eurobest, varpå 
intervjuerna med dessa även bidrar till att ge en internationell kompetens av undersökningen och 
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intervjuerna. De respondenter forskarna valt att intervjua stärker även den internationella delen om 
hur det vita används och huruvida det vita premieras i de internationella reklamtävlingarna i och 
med att en av respondenterna arbetat med reklam utomlands. Dessutom har några av 
respondenterna varit med i juryarbete i svenska såväl som internationella reklamtävlingar. Vidare 
har forskarna inte haft varken tid eller pengar att ta sig utomlands för att samla in data, vilket heller 
inte anses behövas med tanke på de respondenter som är inkluderade i studien. Intervjuerna 
genomfördes på respondenternas kontor i Stockholm 16-24 april, 2015.

3.3.1 Mätning av vinnande bidrag 

För att kunna jämföra andelen vitt i de olika bidragen rent tekniskt mättes varje bidrag digitalt 
utifrån två trösklar, färgmättnad och ljushet. Detta medförde ett tydligt svar på exakt hur mycket vitt 
varje bidrag innehöll, utifrån forskarnas definition av vitt. Mätningen bidrog till att en av de 
preciserade frågeställningarna kunde besvaras samt gjorde det möjligt att ställa teknisk fakta mot 
övrig datainsamling.

Fördelarna med denna metod är att det är en väldigt smidig och enkel metod att samla in data på 
och kräver ingen direkt kontakt med andra människor eller tid för att ta sig ut på ”fältet” (Creswell, 
2009). Dessutom blev det väldigt svart på vitt hur dessa printannonser var utformade rent visuellt, 
vilket gjorde det hela mer konkret. Å andra sidan var det i vissa fall relativt svårt att få tag på några 
av de gamla printannonserna, vilket är ett problem med att studera dokument (Bryman & Burgess, 
1999). Eftersom denna metod är ett ganska ovanligt sätt att samla in data på så kan det med fördel 
skapa en nyfikenhet hos läsarna, och dessutom fånga det som annars är lätt att missa i till 
exempel intervjuer (Creswell, 2009). Bryman & Burgess (1999) menar att datainsamling av 
dokument är en ganska ovanlig metod, där intervjuer och observationer brukar vara de primära 
metodvalen. I den här studien skulle man kunna ifrågasätta om bilder på vinnande printbidrag 
tillhör kategorin “dokument”, och vad som definierar dokument. Författarna har dock valt att 
inkludera dessa till dokumentkategorin och på så sätt som en kvalitativ datainsamlingsmetod 
eftersom dokument innefattar studerbara objekt som dels består av exempelvis artistiska alster 
eller fotografier enligt Patton (2015), men också innehåller en representation av någonting eller 
som går att samla in för analys (Bryman & Burgess, 1999). Dokumentens, i det här fallet 
printbidragens, betydelse och signifikans avgörs av författarna tillsammans med vilket perspektiv 
och fokus studien har (Bryman & Burgess, 1999).

3.3.1.1 Urval 

Författarna har valt bidrag för mätning utifrån studiens syfte och frågeställning där vinnare av den 
högsta valören (“Grand CLIO” i CLIO Awards, “Grand Prix” i Eurobest och “Guldägg” i Guldägget), 
valdes ut i kategorin för tryckta medier i respektive tävling. Författarna har gjort urvalet på 
fristående printannonser, men i de fall där en printkampanj vunnit har varje enskild printannons i 
kampanjen valts ut. I de fall där flera olika fristående printannonser vunnit samma pris har varje 
enskild printannons valts ut. För att få en större spridning och mer data att arbeta med gjordes 
urvalet på bidrag mellan 2004 och 2014, men även för att exkludera en möjlig trendfaktor vad 
gäller användandet av vitt. Totalt bestod urvalet av 59 bidrag.

3.3.1.2 Omfattning 

Med tanke på studiens omfattning har forskarna varit tvungna att smalna av studien, och därmed 
blev den naturliga omfattningen för datainsamling av bidragen direkt kopplad till syftet och 
frågeställningarna. Med andra ord valdes alla printbidrag ut som hade vunnit högsta valören i de 
tre reklamtävlingarna i kategorin för tryckta medier för att få en rättvis mätning, oavsett hur många 
dessa bidrag var. I och med att det var 59 bidrag som vunnit så bestod omfattningen av 59 
printannonser, vilket författarna ansåg vara tillräckligt för att att få en helhetsbild av teknisk 
information som representerar varje reklamtävling och för att uppnå en mättnadsgrad.
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3.3.1.3 Tillvägagångssätt 

Printbidragen samlades in digitalt via hemsidorna för respektive reklamtävling 2-7 april, 2015. Om 
vissa av bidragen var svåra att få tag på eller inte fanns på hemsidorna sökte vi efter dessa på 
Google. Bilderna sorterades i mappar utefter vilken reklamtävling de tillhörde samt vilket år 
bidraget vunnit för att få en tydligare struktur på materialet. Forskarna sökte sedan upp den mest 
högupplösta bilden av varje bidrag genom Googles bildsökning.

En kod för att läsa av bilderna i programmet Matlab skapades på Linköpings Universitet. Forskarna 
ställde, i koden i Matlab, in sina tröskelvärden för definitionen av det vita, där färgmättnaden fick ett 
maximumvärde på 5% medan ljusheten fick ett minimumvärde på 90%. Forskarna ansåg att denna 
definition var lämplig utefter egen färgperception och vad forskarna själva ansåg vara vitt. Men 
även eftersom strängare tröskelvärden hade lett till att det som anses vara vitt inte hade gått 
igenom mätningarna, och vice versa. När alla inställningar var klara valdes bilder för analys, där 
programmet analyserade bidrag för bidrag och genererade resultat med andelen vitt i procent samt 
ett snittvärde för ljusheten i varje bild. Resultaten noterades löpande i ett dokument, medan varje 
bild analyserades i programmet. Mätningen tog cirka 2 timmar att genomföra och gjordes den 14 
april, 2015.

Figur 8. De två trösklarna - Färgmättnad (maxvärde 5%) och Ljushet (minvärde 90%)

3.3.2 Intervjuer med reklambyråer 

För att kunna besvara de resterande tre preciserade frågeställningarna samlades subjektiva 
tankar, känslor, uppfattningar, åsikter och kunskap in från reklammakare och erfarna formgivare 
genom semistrukturerade intervjuer, då intervjuer är en av de tre metoderna för att samla in 
kvalitativ data (Patton, 2015). Respondenterna var alltså de personer som har som yrkesuppgift att 
skapa de printannonser vi har analyserat. Genom att göra målstyrda urval, alltså att medvetet välja 
relevanta respondenter med direkt hänvisning till forskningsfrågorna enligt Bryman (2008), ökar 
chanserna till en större förståelse för problemområdet, till skillnad från kvantitativ datainsamling 
som behandlar mer slumpmässiga urval med ett stort antal respondenter (Creswell, 2009). Den 
insamlade intervjudatan medförde att dessa svar kunde ställas mot varandra, för att se om det 
fanns några likheter, skillnader och samband. Respondenternas svar möjliggjorde också en 
jämförelse och en vidare analys av relationen till mätresultaten och den övriga datainsamlingen.

Fördelarna med en semistrukturerad intervjumetod där ett antal frågor är förberedda är att frågorna 
hålls relativt öppna och öppnar således upp för bredare och mer personliga svar samt följdfrågor, 
vilket genererar empirisk data om hur ett ämne fungerar i vår sociala verklighet (Bryman & 
Burgess, 1999). Intervjuerna är därför i olika hög grad styrda av intervjuguiden och liknar mer 
konversationer med olika mycket struktur, där svaren är en produkt av interaktionen och samtalet 
mellan respondenterna och intervjuarna (Bryman & Burgess 1999). Detta speglar mycket väl hur 

"21



författarnas intervjuer gick till då dessa var mer konversationsliknande med relevanta följdfrågor, 
spontana tankar, interaktion, berättelser och öppet konversationsklimat. Författarna valde att spela 
in respondenterna i de fall dessa godkände inspelning för att lättare kunna transkribera svaren 
efteråt. Intervjuerna hölls även ansikte mot ansikte i respondenternas naturliga arbetsmiljö för att 
underlätta för dessa så mycket som möjligt, och för att få dessa att känna sig bekväma i 
situationen. Att genomföra de kvalitativa intervjuerna i respondenternas naturliga arbetsmiljö, i det 
här fallet på reklambyråerna, medför att det är lättare att läsa av respondenterna, hur de ter sig och 
agerar under intervjun (Creswell, 2009). Datainsamling “ute på fältet” är en central roll i kvalitativa 
studier (Patton, 2015). Å andra sidan skulle svaren kunna vinklas till respondentens fördel eller ge 
en annan uppfattning av hur någonting är bara för att författarna är på plats (Creswell, 2009), vilket 
är en negativ aspekt av just denna datainsamlingsmetod.

3.3.2.1 Urval 

Strategin för urvalet byggde på det kvalitativa antalet snarare än den kvantitativa massan, eftersom 
fokus i kvalitativa studier ligger på ett mindre antal informationsrika fall där man istället går in på 
djupet. Till skillnad mot kvantitativa studier där större stickprov ofta väljs slumpmässigt för att 
kunna generalisera resultatet till populationen som stickprovet representerar (Patton, 2015). 
Författarna gjorde målstyrda urval och valde respondenter som ansågs ha mycket erfarenhet i 
branschen och som ansågs respekterade och framgångsrika med mycket kunskap i området. 
Därför skedde urvalet av respondenter främst utifrån en direkt koppling till vinnande av guld i 
Guldägget, där intervjuförfrågan skickades ut till creative directors, art directors och grafiska 
formgivare som varit delaktiga i utformningen av de vinnande bidragen. De tillfrågades befattningar 
på reklambyråerna varierade således vilket ledde till en större spridning bland respondenterna med 
varierande positioner på företagen. Sekundärt tillfrågades andra creative directors, art directors 
och grafiska formgivare som antingen tillhörde samma reklambyrå som vunnit pris i Guldägget, 
men som inte varit delaktiga i de vinnande printbidragen, eller som jobbade på andra 
framgångsrika och välrenommerade reklambyråer. Totalt bestod urvalet av 9 respondenter.

Tabell 1. De intervjuade respondenterna

3.3.2.2 Omfattning 

I och med att denna studie har genomförts under en tidsbegränsad period har det inte funnits 
utrymme för fler än 9 intervjuer. Dock anser författarna att 9 intervjuer med relevanta och 
representativa branschmänniskor med stor erfarenhet och kunskap är tillräckligt för att uppnå 
trovärdighet och mättnadsgrad i datainsamlingen, och för att kunna föra en intressant analys och 
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diskussion kring svaren. Inte minst när omfattningen täcker många av de reklambyråer som anses 
vara mest välrenommerade och framgångsrika i Sverige. Som tidigare nämnt lades fokus på 
kvalitet framför kvantitet i datainsamlingen varpå omfattningen av frågorna dels endast innehöll ett 
fåtal frågor som istället skulle ge svar på respondenternas synsätt och åsikter, vilket eftersträvas i 
kvalitativa intervjuer (Creswell, 2009).

3.3.2.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis kontaktades urvalet via mail där en kort, skriftlig beskrivning av vår studie och 
önskemål om intervju framfördes. När intervjutider med alla respondenter var bestämda 
påbörjades förberedelserna. Som förberedelser inför datainsamlingen skapade forskarna en 
intervjuguide, frigjorde minne från inspelningsverktyg och såg till att dessa var redo.

Gemensamt för alla intervjuer var att dessa spelades in samt att delar av svaren antecknades 
löpande för att fånga både svar och ansiktsuttryck. En av forskarna ställde frågorna medan den 
andra observerade, antecknade och flikade in frågor eller kommentarer. Inledningsvis i alla 
intervjuer tillfrågades respondenten om denne ville vara anonym och om de godkände att 
forskarna spelade in intervjun. Syftet med studien förklarades också samt varför vi behövde 
respondenterna, vilket bör göras av etiska skäl innan man genomför intervjun (Bryman, 2008).

De tre första intervjuerna med personer från reklambyråerna Ruth, Garbergs och åkestam.holst 
ägde rum torsdag 16 april, 2015, vid tre olika tillfällen under kontorstid på byråernas egna kontor. 
Intervjuerna tog cirka 26, 29 respektive 25 minuter och genomfördes med respondenten och 
studiens två forskare.

De fyra intervjuerna med personer från reklambyråerna IK Stockholm, King och Forsman & 
Bodenfors ägde rum fredag 17 april, 2015, vid fyra olika tillfällen under kontorstid på byråernas 
egna kontor. Två intervjuer genomfördes med två olika respondenter på Forsman & Bodenfors. 
Intervjuerna tog cirka 27, 47, 33 respektive 30 minuter och genomfördes med respondenten och 
studiens två forskare.

De två sista intervjuerna med personer från reklambyrån Infobahn och designbyrån BVD ägde rum 
fredag 24 april, 2015, vid två olika tillfällen under kontorstid på byråernas egna kontor. Intervjuerna 
tog cirka 60 respektive 51 minuter och genomfördes med respondenten och studiens två forskare.

3.4 Analysmetod

En analysmetod genomförs ofta i flera olika steg, där man börjar med att tolka och förstå insamlad 
data för att sedan förbereda denna för analys. När analysen genomförs strävar man efter att gå in 
på djupet för att att på så vis skapa sig en större förståelse för datan, vad den står för och 
representerar samt för att slutligen tolka och skapa sig en större bild av datans betydelse. I dessa 
steg återfinns vissa aktiviteter i själva datainsamlingen och analysen, exempelvis att man ska 
använda sig av öppna frågor i intervjuer för att istället tolka respondentens uppfattningar, tankar 
och åsikter. Samt att processen för dataanalys är ständigt pågående och ofta pågår parallellt med 
andra moment i studien; exempelvis att intervjusvar transkriberas och analyseras samtidigt som 
man genomför andra intervjuer. (Creswell, 2009)

För att analysera den insamlade datan transkriberades och strukturerades intervjusvaren för att 
inte kunna förvränga respondenternas svar, vilket är nödvändigt för att slippa felkällor enligt 
Bryman (2008). Därefter undersöktes och jämfördes de intervjuade respondenternas svar, tankar 
och uppfattningar kring ämnet som berördes med varandra. Intervjusvaren skickades även tillbaka 
till respondenten för att säkerställa att författarna använt svaren på rätt sätt. Vidare ställdes dessa 
svar i relation till mätresultaten av printannonserna. Författarna undersökte om det fanns några 
samband, likheter eller skillnader mellan de enskilda svaren, den totala insamlade intervjudatan 
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och datan från mätresultaten. Den insamlade datan analyserades även utifrån det teoriramverk 
som togs fram.

Mätresultaten från de olika vinnande bidragen i tävlingarna noterades, strukturerades och 
visualiserades genom grafer och diagram i programmet Numbers. Därefter ställdes mätresultaten 
mot varandra i olika grafer för att dels skapa en internationell bild av en bransch och ett 
problemområde som analyserades som en helhet, men även för att jämföra tävling för tävling och 
på så sätt få ut ett snittvärde för varje tävling. Detta användes för att jämföra de tre olika 
tävlingarna med varandra och se om det skiljde sig mellan svensk och internationell reklam. Den 
insamlade datan analyserades även utifrån det teoriramverk som togs fram.

3.5 Etik

Vid all datainsamling och i alla studier som genomförs är det viktigt att tänka på etiska principer. 
Några av dessa berör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet som Bryman (2008) 
nämner. Etiska aspekter som att respondenterna och alla andra berörda ska bli informerade om 
studiens syfte, att respondenterna vet om att det är frivilligt att delta i intervjuer och medverka i 
studien samt att de har rätt att avbryta en intervju när som helst kallas för “informationskravet” och 
“samtyckeskravet”. Författarna har varit noggranna med att tillämpa dessa etiska principer. Såväl 
som författarna har varit noggranna med att endast använda insamlade uppgifter i ändamålet för 
studien, så kallat “nyttjandekravet”, samt att bevara och behandla respondenternas uppgifter och 
svar med största möjliga konfidentialitet, så kallat “konfidentialitetskravet” (Bryman, 2008). 
Författarna har också valt att kalla alla respondenter utifrån deras befattning på företaget för att 
göra det lite mer anonymt än att skriva ut respondenternas namn. I och med att respondenternas 
svar kunde innehålla känslig information som eventuellt skulle kunna påverka hela reklambyrån 
anser författarna detta vara mest etiskt korrekt även om nio av tio respondenter inte behövde vara 
anonyma.

3.6 Metodkritik

De nackdelar som finns med den valda metoden är främst att forskarna under intervjuerna riskerar 
att få vinklade svar eller att respondenten ger förvrängda svar bara för att forskarna är på plats 
under intervjun. Vidare riskeras att intervjun skulle kunna sväva iväg med en semistrukturerad 
intervjumetod, vilket gör det svårare för forskarna att jämföra svar med varandra samt samla in rätt 
data som behövs. I det enstaka fall då respondenten bad om att få intervjuguiden i förväg inför 
intervjun skulle svar som ligger till respondentens fördel kunnat förberedas. Vidare innebär en 
semistrukturerad intervju mycket följdfrågor, vilka som tidigare nämnt förekom med en något 
ledande karaktär. Å andra sidan anser författarna att dessa negativa aspekter av metoden inte har 
påverkat studien, dels i och med att intervjuguiden behandlade respondentens egna tankar och 
känslor snarare än fakta eller information om reklambyråerna. Det fanns med andra ord minimalt 
utrymme att förvränga, förbereda eller vinkla svar till respondentens fördel, i och med att 
intervjuerna inte var av den karaktären. Men även för att studien välkommnar subjektiva och 
aningen ivägsvävande svar där något ledande följdfrågor eller diskussionsämnen ansågs 
nödvändigt för att få igång diskussioner.

Vad gäller insamling av visuell data och dokument är nackdelen att det är en relativt ovanlig 
datainsamlingsmetod där det ibland kan vara svårt att få tag på dokumenten eller i detta fall de 
vinnande printbidragen. Det finns, i och med metodens ovanliga karaktär, inte så mycket litteratur 
som behandlar ämnet, vilket såklart är en nackdel. Vidare skulle det i vissa fall kunna vara svårt att 
säkerställa att de visuella dokumenten författarna fått tag på och samlat in är de korrekta 
dokumenten då det blir svårt att säkerställa med någon. Det skulle även kunna förekomma 
upphovsrättsliga eller andra begränsningar som gör att dokumenten inte går att få tag på eller 
använda. Slutligen är en begränsning själva instrumentet för, i det här fallet, mätningen av 
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bidragen i och med att det krävs komplex kod och en kunskap om hur denna används i 
programmet Matlab.

3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Det råder delade meningar om vad validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är och står för. Mason 
(1996) menar att validitet och reliabilitet utgör två huvudsakliga komponenter i extern validitet – 
alltså den kvalitet, stränghet och forskningspotential som studien uppnår. Validitet handlar i det 
fallet om hur forskarna observerar, identifierar eller mäter det som studeras. Reliabiliteten utgörs av 
en extern aspekt som står för i vilken mån studien kan replikeras samt en intern aspekt som berör 
huruvida forskarna (om man är flera) kommer överens om hur de ska tolka det studerade (Bryman, 
2008). Enligt LeCompte & Goetz (1982) kan även validiteten delas in i en intern aspekt som 
handlar om förhållandet och överensstämmandet mellan forskarnas teoretiska idéer och det som 
studeras, medan den externa validiteten belyser huruvida resultaten kan generaliseras till andra 
sociala miljöer (Bryman, 2008).

Det är viktigt att validera studien för att se till att resultaten man kommer fram till är riktiga. Man vill 
helt enkelt säkerställa att studien är pålitlig, autentisk och trovärdig vilket man oftast gör genom att 
använda olika valideringsstrategier. Dessa strategier ska avgöra författarnas förmåga att komma 
fram till rätt saker såväl som övertyga läsarna om dessa. Triangulering är en vanlig 
valideringsstrategi som innebär att man ser på ett problem utifrån olika synvinklar och källor för att 
skaffa sig en sammanhängande bild av problemet. I denna studie har data hämtats från olika 
källor, genom bland annat intervjuer, sekundärdata samt egen mätning, som sedan ställts mot 
varandra. Vidare kan man validera studien genom att säkerställa och stämma av med till exempel 
intervjuade respondenter vad de har svarat genom att låta dem läsa studien eller sammandrag av 
hur författarna har använt deras svar, vilket författarna gjorde. Genom att ge omfattande och 
detaljrika beskrivningar från olika perspektiv blir resultaten mer realistiska och berikade, vilket är 
ytterligare ett sätt att öka validiteten. (Creswell, 2009)

När man pratar om reliabilitet pratar man om hur konsekvent och stabil en studie är enligt Creswell 
(2009), vilket ofta uppnås genom att dokumentera så många moment i studien som möjligt. 
Författarna har skapat intervjuscheman, tagit anteckningar på intervjuerna, fört protokoll på 
mätningarna samt transkriberat och strukturerat upp intervjusvar och övrig insamlad data för att 
öka reliabiliteten i största möjliga mån. Även vad gäller reliabilitet finns det vissa strategier man bör 
kombinera och använda sig av. En av dessa är att dubbelkolla all transkribering så inget slarv eller 
några misstag finns med där. I detta fall handlade det om att utföra intervjuerna på ett konsekvent 
sätt samt gå igenom intervjusvaren en extra gång. Vidare är ett bra sätt att koordinera och vara 
tydlig i kommunikationen författarna emellan (om man är fler än en som genomför studien) genom 
att ha regelbundna möten där anteckningar förs på vad som sägs, bestäms och analyseras, vilket 
har slarvats lite av författarna. Däremot har författarna haft en tydlig och bra kommunikation 
sinsemellan. Genom att dessutom dubbelkolla och gå igenom all text noggrant skapar man en 
konsekvent och genomarbetad studie. (Creswell, 2009)

Författarna anser, utifrån ovanstående argument för vad som validerar en studie samt ökar dess 
reliabilitet, att denna studie är tillförlitlig. Dels eftersom olika datainsamlingsmetoder har tillämpats 
och dels på grund av de positioner och den kunskap respondenterna besitter, ADs och CDs på 
framgångsrika och välrenommerade reklambyråer. Att vissa av respondenterna även suttit med i 
juryuppdrag för svenska såväl som internationella reklamtävlingar anses öka tillförlitligheten till 
hela studien. Vad gäller den primära datainsamlingen har det kontrollerade urvalet varit relativt 
stort och omfattande där 9 respondenter som har intervjuats, samt 59 bilder analyserats, vilket har 
lett till många olika perspektiv och ren teknisk fakta som därför ökat studiens kvalitet. För att 
säkerställa att intervjusvaren återgetts och använts på rätt sätt enligt vad respondenten svarat 
skickades dessa tillbaka till respondenten för godkännande. Vidare hade forskarna inga som helst 
samband till respondenterna, vilket ledde till att datainsamlingen och analysen kunde ske utifrån en 

"25



neutral och objektiv syn som inte på något sätt har kunnat vinkla eller färga studien. Vidare stärks 
studiens tillförlitlighet i och med att det är två forskare som utfört den, som på så sätt kunnat dela 
med sig av två olika synsätt och perspektiv. Studien har även opponerats på och handledare samt 
examinator har granskat och godkänt studien, vilket stärker tillförlitligheten.

Generaliserbarhet är ännu ett begrepp som berörs i kvalitativa studier, dock i ganska begränsade 
former eftersom man i en kvalitativ studie vill beskriva och lägga fokus på att det man undersöker 
ska vara intressant i sig, alltså ett visst problem i en viss kontext snarare än att generalisera ett 
resultat. När man dock generaliserar ett resultat, ofta i fallstudier, så genomförs ytterligare 
fallstudier där forskaren applicerar sina resultat. Men för att resultaten ska kunna vara 
generaliserbara och för att forskarna ska kunna applicera dessa i de nya studierna måste en 
detaljerad och bra dokumentation över tillvägagångssätten ha förts. Anledningen till att vår studie 
eventuellt går att generalisera är för att vi har samlat in data på ett flertal olika sätt, där 
respondenterna i intervjuerna bestod av den kategori människor som arbetar med att utforma 
reklam på olika reklambyråer, och som även tidigare vunnit priser (inklusive priser av högsta valör) 
i någon eller flera av de tre reklamtävlingarna. Med andra ord respondenter som är högst aktuella 
och insatta i ämnet. Vidare jämförde vi bidrag från den svenska reklamtävlingen med två 
internationella reklamtävlingar och bidrag, vilket ledde till resultat som är världsomtäckande då de 
internationella reklamtävlingarna är två av de största internationellt. Eftersom vi genomförde en 
relativt omfattande studie där vi också ställde 59 st printannonser mot varandra för att mätas, 
jämföras och analyseras anser författarna att dessa metoder och resultat har lett till att det 
eventuellt skulle kunna finnas ett underlag för att generalisera studien. Å andra sidan anses inte 
omfattningen vara tillräckligt stor då författarna enbart jämfört tre olika reklamtävlingar, varpå 
studien inte går att generalisera. Med andra ord anses inte studien vara representativ och gälla för 
alla. (Creswell, 2009)
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4. Empiri

I detta kapitel redovisas de resultat och det material som samlats in från digital mätning av visuella 
objekt och intervjuer, utan inbördes ordning. Empirin redogör hur mycket vitt det finns i respektive 
printannons i varje reklamtävling samt respondenternas tankar och svar kring premierandet av det 
vita.

4.1 Bidragen

Figur 9. Jämförelse av andel vitt i alla tre tävlingar (2004-2014)

När man ser till alla tre reklamtävlingarna och andelen vitt i de vinnande bidragen år för år går det 
att utläsa stora skillnader mellan tävlingarna. Endast ett år (2008) har alla tre tävlingarna prisat 
bidrag med relativt höga andelar vitt. Däremot har bidrag med väldigt lite vitt entydigt prisats vid 
flera tillfällen. Y-axeln visar andelen vitt i procent medan X-axeln visar tävlingsåren.

Figur 10. Jämförelse av total andel vitt i alla tre tävlingar (2004-2014)
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En tydlig skillnad på cirka 50% vitt förekommer bland vinnarna i Guldägget (66,62%) jämfört med 
vinnarna i de två internationella tävlingarna i genomsnitt (17,82%). Överlag förekommer det relativt 
lite vitt i CLIO Awards (25,40%) och Eurobest (10,23%), där CLIO Awards låg på lite mer än 
dubbelt så mycket vitt än Eurobest.

4.1.1 Guldägget 

Figur 11. De vinnande bidragen i Guldägget (2004-2014)
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Figur 12. Andelen vitt i Guldägget (2004-2014)

Bland resultaten av mätningarna för de guldäggsbelönade bidragen i kategorin för tryckta medier 
de senaste tio åren kan man se en uppdelning. Fem bidrag har väldigt liten andel vitt (0,13-21%) 
medan den andra halvans testresultat visar på en väldigt hög andel vitt (75-96%). Det går även att 
se en mindre trend mellan åren 2008 och 2010 då halten vitt i de vinnande bidragen var 
genomgående hög.

Kommentar: ‘När man fram till och med 2004 talar om exempelvis “1984 års guldägg”, innebär det 
ett ägg för reklam producerad under 1984, men utdelat 1985. Från och med 2006 innebär “2006 
års guldägg” ett ägg som delas ut 2006, men reklamen har producerats under 2005. Därför finns 
det heller ingen Guldäggsbok för 2005.’ (Sveriges Kommunikationsbyråer, 2015)
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4.1.2 CLIO Awards 

Figur 13. De vinnande bidragen i CLIO Awards (2004-2014)
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Figur 14. Andelen vitt i CLIO Awards (2004-2014)

Bland resultaten av våra mätningar för de vinnande bidragen i CLIO Awards i kategorin för tryckta 
medier de senaste tio åren kan man se en trend. De vinnande bidragen mellan 2007 och 2012 
hade alla en andel vitt på över 24% där 2007 var det år med högst andel vitt (89%). Det är även 
det bidrag med i särklass högst andel vitt de senaste tio åren. Både 2006- och 2014-års bidrag 
visar på testresultat under 1%, men även 2013-års bidrag har en låg andel vitt i sig (6%).
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4.1.3 Eurobest 

Figur 15. De vinnande bidragen i Eurobest (2004-2014)
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Figur 16. Andelen vitt i Eurobest (2004-2014)

Bland resultaten av våra mätningar för de vinnande bidragen i Eurobest i kategorin för tryckta 
medier de senaste tio åren kan man se en tydlig trend. Endast 2008-års bidrag har en vitandel som 
är över 10%, nämligen 84%. Övriga år pendlar mätresultaten mellan 0,12% som lägst (2006) och 
9% som högst (2007). 

Kommentar: Priserna för 2014 hade inte delats ut när studien genomfördes.

4.2 Respondenternas svar

4.2.1 Respondent på Ruth 

Ur ett printperspektiv skulle respondenten säga att vit är en ickefärg. Med andra ord bakgrunden 
och ytan som blir kvar genom att inte färgsätta alls. Respondenten menar att man aktivt använder 
vitt som en ickefärg för betraktaren när man vill att denne ska se den som passiv och inte ska 
tänka på vad det är för färg alls. Rent praktiskt tror respondenten att det finns en aspekt av både 
svart och vitt då dem är väldigt oladdade, inte minst när man gör skisser. I ett tidigt stadie av en idé 
eller presentation tycker respondenten att det kan vara bra att klä av idéerna i form av att det blir 
spritskisser med svart och vitt. Fokus hamnar då på just idén, och ingenting annat. Respondenten 
använder även vitt som rent negativa element, till exempel negativ text på bilder.

Det finns ingen uppfattning om att det vita på något sätt premieras i reklamtävlingar, men av ren 
tradition tror respondenten att vi i Sverige kanske har premierat textbaserade annonser mer än vad 
som görs internationellt. Respondenten tror det beror på att det oftast sitter internationella jurys i 
internationella reklamtävlingar och att det på så vis är lättare att förstå en bild med en mening än 
en helt textbaserad annons, och att det därför är enklare att vinna med den typen av bidrag. 
Respondenten återkommer också till att det finns en fin copytradition i Sverige och att det har varit 
naturligt för många att använda vitt som bakgrundsfärg för att låta texten tala. Och att det till viss 
del också kan leva kvar idag, för att inte störa copyn. Respondenten förklarar också att det 
förmodligen inte skulle bli fullt så stor skillnad i andelen vitt om man jämförde nationella tävlingar 
runt om i världen. I och med att det är så mycket enklare att uppfatta ett roligt skämt i en bild för en 
internationell jury.
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Figur 17: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 17. Printannonser för Systembolaget (Forsman & Bodenfors)

Den första printannonsen som respondenten kommer att tänka på med mycket vitt i sig är 
Systembolagets serie med textbaserade annonser mot vit bakgrund. Respondenten tror att den 
viktigaste uppgiften som formen har i en annons är att hjälpa till att förstärka det som ska 
förmedlas. Respondenten menar att om någonting otroligt starkt ligger i en rubrik, formulering eller 
text så tror respondenten att det vita finns där för att snabba upp avkodningen, i och med att det 
inte finns något att avkoda. Respondenten tycker att färger inte borde finnas med om de inte finns 
där för att hjälpa budskapet bli tydligare och enklare att förmedla. Vidare tror respondenten att det 
är stor skillnad på när vitt är en aktiv färg och när den är en passiv färg och exemplifierar huruvida 
vitt är en aktiv färg på till exempel en läkarrock då den signalerar väldigt mycket. Medan vitt är mer 
passivt som exempelvis bakgrundsfärg i en annons med bara text på. Då tror respondenten att inte 
så många tänker på det vita och vad det står för. Därför menar respondenten att det är stor skillnad 
på när vitt är en färg och när det inte är det.

Vidare anser respondenten att en bra printannons är en annons där mottagaren känner att den fått 
med sig någonting, och att det gäller för all bra kommunikation överlag. Respondenten menar att 
reklam är en påträngande kraft som stör mottagaren, vilket är viktigt att respektera genom att 
försöka ge någonting tillbaka till mottagaren. Vad gäller printannonsen har den fördelen att man 
man bara kan bläddra förbi den som betraktare, och att det därför är viktigt att vara intressant 
väldigt fort. Är man tillräckligt intressant kan man bli belönad med att människor faktiskt ägnar en 
avsevärd mängd tid åt att lyssna på vad man har att säga, menar respondenten.

När det kommer till det avskalade och väldigt sparsmakade som man kan säga är någon slags 
skandinavisk designtradition tror respondenten absolut att det smittar av sig i svensk 
kommunikation. Respondenten berättar att om man tittar på grafisk form i Sverige så är det enkla 
bildelement och tydliga, kanske en eller max två färger oftast. Om man ser till exempelvis Indien så 
ser det möjligen annorlunda ut med färgexplosioner, menar respondenten och anser att vår kultur 
tydligt hänger ihop med hur vi i Sverige gör form i övrigt.

4.2.2 Respondent på Garbergs 

Respondenten uppger att en bra printannons är en annons där allting stödjer själva idén. Man 
måste kunna motivera varför man har gjort som man gjort. “För att det är fint” är aldrig ett bra svar 
på frågan “varför är det där med?”. Den avgörande faktorn har inget att göra med antalet 
beståndsdelar i en annons, utan allt handlar om idén. Fortsättningsvis är Garbergs Treoannonser 
de första printannonserna som respondenten kommer att tänka på med mycket vitt i sig. 
Respondenten anser det svårt att säga hur mottagaren uppfattar reklam med mycket vitt i, men för 
respondentens egen del beror det helt på vad innehållet är. Själv försöker byrån hela tiden prata 
om hur varje idé bör se ut så att den innehåller precis det den ska för att få fram det man vill ha 
sagt, men respondenten har aldrig använt färgen vit på något speciellt sätt. Det centrala är idén 
och att kunna motivera sina val.

Figur 18: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 18. Printannonser för Treo (Garbergs)

Om man tänker dagspress och rent tekniskt så är det inte bra att ha för mycket färg. Och om man 
går tillbaka till 60-talet och Volkswagen-annonserna i USA som då innehöll mycket vitt så var dessa 
en sorts grundpelare för hur reklam gjordes i 20 år framåt. Och att det är möjligt att det fortfarande 
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lever kvar lite, tror respondenten. Själva definitionen av vitt är enligt respondenten en färg och en 
personlig koppling till hur man arbetar med dagspress och själva trycktekniken. Även att 
bakgrunden är vit.

Respondenten tror att det finns en koppling mellan det vita i svensk kommunikation och vår kultur i 
och med dagspressen och det speciella svenska förhållandet till morgontidningar. Men att det 
också kan ha någonting med “funkis” att göra – alltså tankegången att inte lägga till någonting 
onödigt. Om man ser på svensk design så drar de svenska byråerna mer åt det hållet medan de 
internationella använder mer detaljer och utsmyckning, menar respondenten. Å andra sidan 
upplevs det inte att det vita premieras i reklamtävlingar, mer än att respondenten tror att många 
svenska annonser är påverkade av hur man utformade annonser för dagspress tidigare. Till 
skillnad från internationellt där det är mer bildbaserade lösningar i magasin. Ett tydligt exempel på 
detta är Systembolaget som har haft många textbaserade annonser som är prisade här i Sverige, 
men som inte varit lika framgångsrika i internationella tävlingar. Respondenten tror att det har att 
göra med att vi vet förutsättningarna för just det fallet, att man måste förstå Systembolagets roll för 
att kunna förstå helt enkelt.

4.2.3 Respondent på åkestam.holst 

Ett visst mått av seriositet kan associeras med vita ytor, menar respondenten och tillägger att 
mycket vitt även förmedlar någon sorts premiumkänsla då man börjar kosta på sig att inte använda 
hela ytan. Respondenten beskriver också att det tillför någon form av intresse med mycket vitt - 
exempelvis på skyltfönster där de fönster man fastnar för eller som ser intressanta ut oftast bara 
har en sak fokuserat i mitten och där de vita ytorna fungerar som en inramning. De skyltfönster 
som är fullproppade med “grejer” ser man inte ens, så de vita ytorna ramar med andra ord in det 
man vill säga.

Respondenten upplever att det vita premieras i reklamtävlingar och förklarar att det känns som att 
tävlingsbidrag till större del är mer vita än generella annonser i övrigt och gissar på att det 
förekommer mer vitt i Sverige än i resten av Europa. När respondenten själv arbetar med det vita 
testas det mycket, och tillägger att när dem jobbar med sina kunder så har byrån en 
specialanpassad “page-style” för varje kund som redan är utformad, vilket styr väldigt mycket. Alla 
annonser för en kund ser därför snarlika ut. Vissa kunder har också en “page-style” där 
respondenten till exempel jobbar med svart rubrik mot vit botten, men att det inte reflekteras så 
mycket över när man använder vitt och när man inte gör det. De medvetna valen är isåfall att ta 
bort element för att hålla det så rent som möjligt men att det är lätt hänt att man till slut har tagit 
bort så mycket att man bara har en väldigt ren lösning kvar, och det som då blir kvar är vitt, en 
rubrik och det som man vill visa upp. Respondenten menar också att vitt är något sorts neutralt 
läge och att det därför inte betyder någonting. Men så fort en färg läggs till så får det helt plötsligt 
en betydelse och man måste då motivera färgvalet, vilket inte behövs göras om man jobbar mot en 
vit bakgrund. Å andra sidan är det tvärtom med hörlurar där standarden var att hörlurarna var 
svarta, vilket ingen reflekterade över. Det betydde ingenting. När man helt plötsligt började göra 
vita hörlurar så betydde det någonting. Och i just det sammanhanget skulle respondenten säga att 
vitt är en färg, medan det svarta istället är det neutrala.

Vad gäller mottagarnas uppfattning av reklam med mycket vitt i tror inte respondenten att 
mottagarna tänker på det. Möjligtvis undermedvetet då man kanske uppfattar det som en mer 
seriös annons. Vad gäller en redaktionell aspekt kan annonser som använder samma uttryck som 
det redaktionella uttrycket, till exempel svart text mot vit bakgrund, kännas mer integrerade och 
därmed lite mer seriösa. Respondenten förklarar att om man gör den vita annonsen rätt så kan den 
kännas exklusiv, men att om den görs fel så kan det lika gärna kännas billigt. Den annonsen med 
mycket vitt i som respondenten först kommer att tänka på “top-of-mind” är den tidigare 
guldäggsvinnaren “ICA-Stig” som Steve Jobs.
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Figur 19: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 19. Printannons för ICA (King)

Vad gäller svensk kommunikation beskrivs det att vi traditionellt sett har en ganska “stiff”, 
återhållsam designstil vilket respondenten anser hänga ihop med den svenska kulturen och den 
skandinaviska designen. Vi inreder med mycket vitt fastän vi är trötta på det, antagligen eftersom 
det är rätt så mörkt här, och att klimatet, inredningen och hela kulturen möjligtvis har smittat av sig 
på den svenska kommunikationen, menar respondenten.

När det kommer till bra printannonser tycker respondenten att det måste finnas med något sorts 
OBS-värde, exempelvis en bild, ett ord eller en rubrik. Man är i en printannons begränsad av 
formatet, vilket måste gå att lösa. När man får folk att tänka till på produkten är det en bra annons. 
Att göra en interaktiv annons – att tvingas ta ställning, klura ut någonting. Det är bra.

4.2.4 Respondent på IK Stockholm 

Respondenten tycker det vita överlag står för “någon sorts renhet” men att det i en yrkeskontext 
och rent professionellt står för luft  – alltså det som inte är någonting annat. Med andra ord det som 
inte är en bild eller text. Respondenten menar att det vita på något sätt gör att hela intrycket blir lite 
“cleanare” och renare, och att vitt kan vara väldigt viktigt när man strävar efter lösningar som är 
just tydliga. Det är då viktigt att våga lämna luft runt saker och ting, och inte “smacka in allt man 
kan alla gånger”. På det personliga planet är vitt väldigt starkt förknippat med snö i och med att 
respondenten älskar att åka skidor.

Rent praktiskt arbetade respondenten mycket med vitt tidigare men inte lika mycket längre, vilket 
respondenten beklagar sig över och tar upp ett exempel där mycket vitt användes i en tidigare 
trycksaksproduktion med bland annat broschyrer och årsredovisningar från en grafisk profil som i 
stort sett var helt vit. Vitt på vitt, stansade hål, lack på vitt, olika material, ytor och mycket vik var 
sådant som skapade skuggor och hål och är en typ av grafisk formgivning som respondenten 
tycker är väldigt kul att jobba med. Respondenten menar också att det vita pappret på något sätt är 
utgångspunkten, iallafall i skissblocket. Det tilläggs sedan att det för respondenten är grundformen 
på något sätt. En penna och ett papper.

Vad gäller om och huruvida det vita upplevs premieras i reklamtävlingar anser respondenten att så 
är fallet och menar att det skulle kunna bero på att det finns en tidigare historia av copystarka 
annonser som har vunnit framgång. Någon gammal annons från DDB från 50-60-talet och den 
kreativa revolutionen med “någon bil i ett hörn av en annons med mycket rena ytor” är ett exempel. 
Respondenten tillägger att de har varit stilbildande för det som är “smart, kreativ reklam”, och att 
dem har tagit hänsyn till mottagaren och inte behandlat mottagaren som en idiot, vilket också är ett 
tecken på att det är ganska bra reklam. Respondenten menar att det finns sådana avarter, 
varianter och “spin-offs” på just den typen av kommunikation och den idén om vad kommunikation 
är som har genererat en del rena, just vita annonser. Dock tillägger respondenten att det känns 
som att det skulle kunna finnas en liten övervikt mot rena annonser bland de annonser som har 
belönats.

Vidare tror inte respondenten att mottagaren tänker på att det är mycket vitt i en väldigt vit annons, 
utan att det snarare är budskapet som talar. Däremot kan det vara så att vissa lösningar ska ha 
mycket vitt i sig men att dem då är gjorda för det som man ska prata om och framför allt den man 
ska prata med. Respondenten tror inte att det finns någon generell sanning i att man tycker mer 
om annonser som är vita utan att det som sagt är budskapet, och framför allt om mottagaren finner 
det värdefullt, som avgör vad man tycker om annonsen. Det är det som bestämmer hur man 
uppfattar annonsen. Å andra sidan menar respondenten att vitt kan kännas exklusivt men att det 
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går att göra exklusiva, fina lösningar som är helt färgsatta också, och tillägger att det finns de som 
tycker att till exempel präglat brunt papper med en guldfoliering är jättelyxigt.

Vad gäller den första printannonsen med mycket vitt i som respondenten kommer att tänka på är 
denna “No point showing” med Volkswagen 1962 och menar att det är annonser från en skola som 
respondenten på något vis har växt upp med. Dessa annonser har också fått någon ikonstatus när 
respondenten själv började titta på kommunikation rent teoretiskt.

Figur 20: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 20. Printannons för Volkswagen (DDB)

Fortsättningsvis tror respondenten absolut att det finns en koppling mellan det vita i svensk 
kommunikation och vår kultur tillsammans med den skandinaviska designen. Respondenten tror 
att kommunikationen påverkas av den kontext man lever i, och att vi här i Sverige är uppväxta med 
och lever i en speciell estetik som formar oss. Respondenten ger som exempel att en amerikansk 
designer som kommer till Sverige och bor här några år också kommer påverkas av det, och 
tillägger att vi har någonting i Sverige som vi anser vara “schysst”, som även fungerar rätt bra 
internationellt. Respondenten tror att vi kanske gillar kontraster här i Sverige om man ser till att vi 
klär oss i mycket svart och vitt, men att det samtidigt känns som att det “kletiga, kladdiga, knasiga 
och färgrika” är det som är mest avant garde nu. Iallafall inom klubbscenen med dess flyers och 
affischer . Respondenten menar att många där gör sina egna grejer och att det är mycket 
“fulsnygg” design, men att den scenen kanske är på väg att luckra upp branschen i övrigt då den är 
väldigt drivande formmässigt.

En bra printannons är en annons där man får fram budskapet på rätt sätt. Iallafall i 
reklambranschen som är mycket business-to-business. Respondenten förklarar att göra en bra 
printannons rent formmässigt och estetiskt är en sak – bra typograferat och god formgivning alltså. 
Men att det också gäller att få kunden att förstå att reklambyrån förstår dem och har ett budskap 
som är riktat mot dem, och att man istället för att “pusha” produkter och erbjudanden ska prata 
med kunden om deras villkor. Då menar respondenten att “business-to-business”-reklam funkar 
allra bäst. Respondenten avslutar med att poängtera vikten av att tänka på tajming och rätt tillfälle, 
vilken kanal och vilken sinnesstämning kunden är i, vilket respondenten själv alltid tänker på när en 
reklamannons görs.

4.2.5 Respondent på King 

I reklamskapande är idén det väsentliga och vid skapandet av en 2D-annons gäller det att göra 
budskapet så snabbt och tydligt som möjligt. För att få fram idén så tror respondenten att man 
väljer att skala bort saker. Vitt blir helt enkelt en enkel färg att jobba med och ett verktyg för att lyfta 
fram det väsentliga, menar respondenten. Å andra sidan säger respondenten att det lika gärna 
skulle kunna vara färgen svart istället för vitt, men att vitt på något sätt är grundfärgen i och med att 
pappret är vitt. Sen blir det dessutom inte så “snyggt” om man trycker en stor svart “blaffa” i 
dagspress som sedan färgar av sig. Man kanske utgår ifrån pappret. Personligen använder sig 
respondenten av det vita på många sätt, men framför allt för att styra hur mottagaren ska läsa av 
en annons, ledsaga ögat och få det att hoppa samt skapa konstpauser. Fortsättningsvis förklaras 
det att vitt är en tacksam färg att arbeta med i efterhand, och att den ger möjligheter. 
Respondenten tar upp ett exempel om fotograferingen av “ICA-Stig” som skulle ge en form av 
renhetskänsla. Men i stort handlar det mycket om magkänsla när man arbetar med det vita, vad 
som passar och inte.

Ytterligare en aspekt i hur man kan arbeta med det vita är läsvana och läsbarhet. Respondenten 
förklarar att vi är vana att läsa på ett visst sätt, och att serifer tryckta i svart på vitt papper 
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traditionellt sätt är mer lättläst även om det kan vara på väg att ändras nu när vi läser mer 
webbaserade fonter som ofta är sans-serifer. Det är dock en aspekt av arbetet med det vita som 
mest tas i beaktande vid typografering. Respondenten menar att det även kan finnas en viss 
seriositet i det vita när det kommer till bilder. Exempelvis menar respondenten att deras annons för 
ICA-banken hade blivit något helt annat med en rosa bakgrund istället för den vita som användes. 
Rent färgpsykologiskt berättar respondenten att färg kan stå för mycket. Exempelvis livet och 
döden, beroende på vart man bor. Respondenten har för sig att vitt även är en religiös färg men att 
den ofta ger en känsla av renhet och att det upplevs “fräscht”.

Respondenten tror att det kan finnas en tradition av att använda mycket vitt i reklam eftersom det 
var så man jobbade när man klippte och klistrade för hand förut. Men även att teknikhindren gjorde 
att vita ytor förenklade arbetet. Däremot upplever respondenten att det inte premieras i 
reklamtävlingar idag. Respondenten tror inte heller att mottagaren tänker så mycket på att det är 
mycket vitt i en väldigt vit reklam, utan att mottagaren tänker mer på själva budskapet. Att dem 
förhoppningsvis tänker eller känner någonting när dem nås av reklamen. I alla fall i bra reklam. Å 
andra sidan beror det dessutom på vilken kontext det vita visas i. En vit kavaj kan signalera en sak 
medan samma bild med en brun kavaj signalerar något helt annat.

Det är viktigt att man känner någonting, menar respondenten med vad som karaktäriserar en bra 
printannons. Bra reklam ska väcka någonting hos mottagaren. En tanke eller känsla. Det handlar 
om cirkelslutning och att mottagaren ska få ges utrymme att “tänka klart” annonsen för att känna 
sig lite aktiv, menar respondenten. Den första printannonsen med mycket vitt i som hamnar “top-of-
mind” är Volkswagen-annonserna från 60-talet, “Lemon” och “Think small”.

Figur 21: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 21. Printannonser för Volkswagen (DDB)

Vad gäller svensk kommunikation och vår kultur tror respondenten att det finns en koppling men 
vet inte riktigt vad det kan beror på. Kanske att vi på något sätt lever kvar i funktionalismen och att 
det ska vara så praktiskt och rent hela tiden. Respondenten tror också att det kan ha att göra med 
att budgetarna för reklam i Sverige är så mycket lägre än utomlands, och att det därför inte finns 
pengar till fotograferingar och filminspelningar i samma utsträckning. Respondenten menar att den 
allmänna skolgången också påverkar detta i och med att alla i Sverige kan ta till sig ett budskap 
som presenteras i skrift, jämfört med länder där analfabetismen är mer utbredd. Man blir då 
tvungen att kommunicera i bild om man vill få fram sitt budskap.

4.2.6 Respondent 1 på Forsman & Bodenfors 

Respondenten tror absolut att det har gått trender i mängden vitt bland reklamvinnare genom åren, 
och tror att det var mycket vitt och svartvitt i framför allt fotografier på det sena 80-talet och tidiga 
90-talet. Respondenten tillägger att det också går att se uttryck från den tiden som är mer svartvita 
än vad trenden är idag. Å andra sidan upplever inte respondenten att det vita premieras i 
reklamtävlingar och tror heller inte att mottagaren bryr sig om det är vitt eller någon annan färg i en 
reklam. Eller tänker på att pappret i dagspress är vitt exempelvis. Respondenten tror att det inte är 
det vita som premieras i reklamtävlingar utan snarare det faktum att annonsen är avskalad som 
belönas. Om man däremot jobbar aktivt med det vita, “till exempel med ett fotografi på en vit bil i 
en vit studio”, så tror respondenten att mottagaren tänker på att allt är vitt. Och att man då kan 
uppfatta det som elegant och kanske sobert, stiligt och stramt. Däremot menar respondenten att 
samma effekt och upplevelse lika väl kan uppnås med färgen svart och att det framför allt är 
budskapet som är det centrala.
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Om man ser till vad som är relevant för kommunikation så ser respondenten vitt som “det tomma 
pappret” och även till viss del den tomma skärmen. Men att man även kan lägga till andra 
konnotationer att vitt skulle vara rent eller att det skulle vara som moln exempelvis, vilket inte 
respondenten anser vara relevant. Själv anser respondenten att det vita används mer som ett 
estetiskt val än ett kommunikativt när det gäller klassisk print och att den då oftast består av en 
rubrik, brödtext och en bild. Respondenten tar upp Systembolaget som exempel på en kund som 
denne jobbat mycket med där det i just dessa lösningar gäller att balansera med det vita. Å andra 
sidan berättar respondenten att det absolut går att tänka sig en idé där den vita ytan 
kommunicerar, men att den därmed sagt inte behöver göra det varje gång. Det går att använda sig 
av den “negativa ytan” och använda den för att kommunicera någonting, men att det oftast bara är 
en yta att lägga saker på – rymden där det utspelas, menar respondenten.

Den första printannonsen med mycket vitt i som respondenten kommer att tänka på är “Piz Buin” 
som Lowe Brindfors gjorde för några år sedan. Samtidigt menar respondenten att en bra 
printannons ska väcka intresse och att mottagaren på något sätt ska vara berikad efteråt. Att det 
ska vara värt mödan att ta sig igenom den och som gör att man inte känner sig lurad på sin tid 
efteråt, till exempel genom ett litet skämt eller någonting klokt man lär sig.

Figur 22: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 22. Printannons för Piz Buin (Lowe Brindfors)

Respondenten förklarar att en copyannons kommer “scorea” som en vit annons snarare än en 
bildannons skulle göra av förklarliga skäl då en text gärna läggs på en ren yta för bästa 
läsuppfattning, och då svart text på en vit bakgrund ger absolut bäst uppfattning. Respondenten 
tror dock inte att det finns någon koppling till den svenska kulturen utan att det beror på att rena 
textannonser drar upp snittet.

4.2.7 Respondent 2 på Forsman & Bodenfors 

Vitt är enligt respondenten å ena sidan en vit kanvas, ett vitt ark, en ickefärg – någonting som gör 
att andra färger och budskap kan få ta plats och synas. Å andra sidan tilläggs det att vitt betyder 
oskuld och symboliserar det ljusa och fräscha inom färgsymboliken. Respondenten menar att vitt 
alltid används på något sätt, antingen för att man har en text som man verkligen vill ska synas och 
få en tyngd, och då är svart text mot vit bakgrund det mest kraftfulla. Eller så används det när man 
till exempel vill säga någonting med pondus eller för att få en sorts litterär tyngd. Det är inte samma 
sak med en blå eller rosa text på en vit bakgrund, utan om man vill skriva någonting och verkligen 
menar det då gör man det så nära som i en bok som möjligt. Respondenten förklarar också att vitt 
även används som negativ text när man har en utfallande bild där det kanske händer mycket i 
bilden. Man väljer oftast inte en färgad text på ett fotografi. Vitt är därmed alltid närvarande på ett 
eller annat sätt, och det fungerar ofta som en kontrasterande färg eller ickefärg, menar 
respondenten och tillägger att vitt har en seriositet i sig i de fall då den är en ickefärg. Många färger 
betyder så mycket men vitt har den förmågan att vara osynlig när den behöver det och samtidigt 
vara en fondfärg som gör att allt annat får synas.

Respondenten tror att det aldrig någonsin har gjorts ett medvetet val att premiera någonting för att 
det är just vitt, men eftersom det som färg inte styr iväg tankarna åt något annat håll gör det att 
annat som tidigare nämnt får synas och ta för sig – och därmed premieras. En viktig text på en gul 
bakgrund lämnar mottagaren att fundera. “Varför är det gult?”, “vad betyder det?”, “vad vill de?”, 
medan det inte betyder någonting alls om det är en vit bakgrund. Detsamma gäller reklam med 
mycket vitt i då respondenten tror att mottagaren inte alls tänker på det vita, utan att det snarare 
blir som en ickefärg, en ickebetydelse och någonting man inte ser.

"39



Om man tittar långt tillbaka i tiden till 60-talet så var det mycket mer vitt i reklamen än vad det är 
idag, vilket inte är någonting som respondenten förespråkar och förklarar att om man kan göra 
samma idé med en vit bakgrund fast med en bild så ger bildlösningen nästan alltid mer. Det ger 
mer känslor och man får “mer strängar på lyran” på något vis. Det känns på så vis “matigare” och 
“mustigare” med ett visst känslouttryck som finns i bilder. Utan bild kan det bli lite plattare och 
kallare. Respondenten själv försöker inte att jobba så mycket med det vita utan går dit först när det 
vridits och vänts på andra alternativ och det då bara återstår vitt som bästa alternativ. 
Respondenten skulle aldrig vilja göra en helt vit annons utan att ha övervägt alla andra alternativ 
först. Den första printannonsen med mycket vitt i som respondenten kommer att tänka på är en 
guldäggsvinnare från 2012, en Volvoannons där man har ändrat språket på copyn.

Figur 23: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 23. Printannons för Volvo (Forsman & Bodenfors)

Respondenten ser ett litet samband mellan svensk kommunikation och vår kultur där vi är väldigt 
“less is more”-skolade jämfört med till exempel England där man alltid försöker svänga till 
typsnitten och jobbar mycket med att göra saker dekorativa på ett sätt som vi inte gör. 
Respondenten menar att vi i Sverige inte är så mycket för det dekorativa, utan vill istället få fram 
det vi vill säga utan varje liten extra “krusidull” som inte betyder någonting för innebörden i 
budskapet. Vilket är på både gott och ont då det ibland kan bli så naket och rent att det ser klent 
och ingenting ut. I grunden tycker dock respondenten mer om den dekorativa estetiken och tanken, 
men tror att vi i Sverige har någon sorts renare, enklare, “funkis” som ligger som grund. En annan 
tanke är att reklambudgetarna är extremt små i Sverige om man jämför med utomlands vilket 
påverkar idéernas och annonsernas utformning, men att det i grund och botten kan ha med vår 
estetik att göra. Respondenten beskriver att man i juryarbeten i internationella reklamtävlingar tittar 
på så fruktansvärt många bidrag att det endast handlar om några sekunder för varje bidrag. Detta 
medför att en bra bild då kommunicerar väldigt snabbt och över språkbarriärerna. Alla förstår. Till 
skillnad från copylösningar som hamnar i underläge jämfört med bildbaserade annonser, trots att 
de är översatta. Ett underläge som kanske inte finns i nationella reklamtävlingar.

Snabb, tydlig och gärna oväntad är tre egenskaper som respondenten tycker karaktäriserar en bra 
printannons. Oväntad kan annonsen vara på olika sätt, antingen utifrån avsändaren eller utifrån 
sammanhanget. Annonsen får också gärna vara “stygg”, att den med andra ord strävar efter 
samma “affischverkan” som gör att mottagaren ska drabbas av den redan vid första ögonkastet, 
förklarar respondenten.

4.2.8 Respondent på Infobahn 

Spontant som första tanke är vitt en utgångspunkt att börja ifrån, enligt respondenten. Den 
koppling respondenten har till tryckbranschen skapar associationer till ett vitt papper där kreationen 
sedan appliceras, och att det på så sätt blir grunden om man tänker rent kommunikativt. Å andra 
sidan förklarar respondenten att man även kan jobba med svart på samma sätt, men att det vita på 
något sätt får agera “luften” eller hålrummet som informationen spelar och studsar emot. På det 
sättet kan man använda det taktiskt. Respondenten menar att det är tacksamt att använda vitt i 
bemärkelsen att skapa luft och lätthet, vilket gör att man genom att använda mycket vitt runt 
omkring till exempel en bild eller illustration kan koncentrera och lyfta fram den lättare. 
Respondenten tillägger att det går att göra samma sak med svart, men att det är enklare med vitt.

Vad gäller väldigt vita annonser så tror respondenten att dessa upplevs mer seriösa, exklusiva och 
med mer tyngd i. Respondenten associerar även mycket vitt med seriösare bokkonst, böcker och 
dagstidningar, och menar att mer färgglada annonser känns mer lekfulla. Respondenten tror att 
mottagaren kanske också symboliserar reklam med mycket vitt i med någon form av frikostighet 
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som gör att det känns mer exklusivt och lyxigt. Å andra sidan tror respondenten att det också kan 
finnas en grad av att det uppfattas tråkigt och oarbetat, och att om man inte har “den snygga bilden 
eller fyndiga rubriken” så kan det ge motsatt effekt – att det känns väldigt enkelt. Dem gånger man 
lyckas att med så enkla medel bygga upp ett artisteri med det vita är det spännande, men att det 
faller platt om man inte lyckas. Det kräver yrkeskunnande och kreativitet för att det ska gå hem, 
menar respondenten och tillägger att det kanske är därför det går hem i tävlingssammanhang.

Respondenten tror att det vita kanske premieras i reklamtävlingar. I alla fall att det har gått lite 
trender genom åren. En tanke från respondenten är att man bygger det hela på en sorts 
textlösning som ger större genomslag, och att många copylösningar med mycket vitt i så fall 
premieras. Respondenten håller med om att det kan ligga någonting i att mer copylösningar går 
hem nationellt medan bildlösningar vinner internationellt, eftersom kreativa copylösningar har sin 
klurighet i språket. Respondenten tillägger att det är mycket dyrare att kommunicera på ett 
prisvinnande sätt i bild och att det internationellt sett är större kunder och större budgetar.

Vidare anser respondenten att det känns påklistrat, onödigt och oeffektivt att fylla massor yta med 
“dekorationsgrejs” och att det finns lite tradition med att skala bort allt “tjafs”. Samma sak gäller 
mode och inredning exempelvis. Respondenten ger exempel på det smarta reklamtänket som kom 
redan på 60-talet när man spelade mycket med vita ytor och “endast en rubrik samt liten logotyp 
nere i hörnet” och uppger Volkswagens reklamklassiker från just 60-talet som de första 
printannonserna med mycket vitt som respondenten kommer att tänka på “top-of-mind”. “Vass 
copy” är någonting respondenten associerar med vita printannonser.

Vad som karaktäriserar en bra printannons anser respondenten vara en printannons som väcker 
någon starkare känsla hos betraktaren. Att den även uppmärksammas emotionellt och gör att 
mottagaren känner någonting för varumärket är viktigt. Respondenten anser också att en bra print 
är någonting som är större än bara humor – något som fungerar ihop med varumärket och gärna i 
ett större perspektiv, att även kunden och allmänheten går igång på lösningen. 

Kopplingen mellan svensk kommunikation och vår kultur kanske har att göra med vår nordiska 
fascination, anser respondenten och syftar på de mer direkta parallellerna till snölandskap och 
stora ljusa himlar. Respondenten tror även att det kan ha någon sorts ursprung i naturen och ljuset, 
att vi blir mer uppmärksamma och uppskattar ljuset mer. Men även att det finns en akademisk 
koppling till det vita i exempelvis böcker.

4.2.9 Respondent på BVD 

Respondenten associerar det vita med tomhet, frihet och möjligheter, och beskriver det vita som 
det orörda, det lätta, svävande och tyngdlösa. Respondenten ser det vita i födelsen, startet på livet 
och i döden – det tomma som som vi inte vet något om. Respondenten menar också att det vita 
kan vara konkret och då gestalta sig som det vita, tomma pappersarket. Den vita ytan där det 
kreativa skapandet börjar. Respondenten förklarar också att denne dagligen omger sig i en vit miljö 
på både kontoret och i hemmet, vilket ger en lugn och neutral inramning till det som skapas på 
byrån. Respondenten tillägger att de alltid presenterar sina projekt på vita ytor för att undvika att 
fokus tas från det som ska redovisas, och menar att det vita underordnar sig och gör att det inte 
distraherar huvudbudskapet.

I sitt arbete menar respondenten att denne alltid börjar i det vita och att det är utgångspunkten för 
skapandet. Från ingenting till någonting. Från idé till slutförande. Respondenten menar att det är 
naturligt att utgå från det vita, vilket kan bero på en vana eller att det på något sätt är en 
självklarhet. Respondenten kan även uppleva en viss rädsla att röra den tomma ytan, att förstöra 
det orörda med det första strecket på ett vitt papper. Respondenten kan ibland uppleva det vita 
pappret som en viss kreativ ångest innan idéerna kommit på plats. Själv arbetar respondenten ofta 
med vita nyanser i färger, ytor och material. Den vita färgen ger möjligheter att skapa kontraster 
och skuggor, menar respondenten och ger ett exempel på när denne jobbar med vit text på mörk 
bakgrund, vilket ger tydliga kontraster.
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Respondenten tycker inte man kan generalisera kring huruvida det vita premieras i tävlingar och 
tror inte att mottagaren tänker på det vita i kommunikation och design. Respondenten tror att 
mottagaren tar bort det vita och att det således bara är en yta. Att man istället lägger fokus på 
budskapet. Om man ser till ett stort budskap på stan så tror respondenten att man tänker på det 
vita som luft. Respondenten ger även ett exempel genom att hålla upp en vit tidning med texten 
“Tom Dixon” och menar att vi inte tänker “åh, en vit tidning” utan snarare tänker “åh, Tom Dixon, 
vad intressant”. Respondenten menar återigen att den vita färgen underordnar sig och lyfter fram 
budskapet. 

De första affischer med mycket vitt i som respondenten kommer att tänka på är en affisch av John 
Mehlin och Anders Österlin för Moderna museet samt ett tävlingsbidrag till Cannes Lions 2014 av 
den japanska byrån Hakuhodo. Vidare beskriver respondenten att vi under många år levt i en 
minimalistiskt estetisk formvärld i Sverige, där det vita varit föredömligt. Å andra sidan tycker sig 
respondenten nu se en livlighet och ett mer lekfullt uttryck komma fram. Att vi idag vågar blanda in 
både mer färg, olika gridsystem och format utan att tappa bort identiteten. Vidare tror 
respondenten att det är kulturellt betingat hur vi ser på det vita och att den vita färgen hamnade i 
fokus i och med att funktionalismen växte fram, och att det haft en roll i utvecklingen.

Figur 24: se Delicious i Figur- och Tabellförteckning

Figur 24. Tävlingsbidrag i Cannes Lions 2014 (Hakuhodo). Affisch för Moderna Museet  
(John Mehlin och Anders Österlin)
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5 Analys

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån de teorier som redovisats i referensramen. 
Analysen består inledningsvis av jämförelser av bidragen och respondenternas svar för att sedan 
sättas i relation till teori.

5.1 Analys av bidragen

Resultaten av mätningarna för bidragen i Guldägget de senaste 10 åren visar på flera saker. Dels 
är det tydligt hur hälften av bidragen ligger på en vit bakgrund och hur fyra av dessa är 
copybaserade lösningar med en drivande text. Detta går i linje med Jim Aitchinsons åsikter om vad 
som karaktäriserar bra reklam där man antingen har en rak rubrik och finurligt visuellt uttryck, eller 
vice versa (se 2.2.2). Jims åsikter överensstämmer även med utformningen av de bidrag som är 
mer bilddrivna i Guldägget. 

Utöver det vita i de guldäggsbelönade bidragen förekommer mycket mörka och svarta kulörer. I en 
annons (Delicato, 2007) är grön en påtaglig färg och i en annan annons (Björn Borg, 2014) 
används färger hämtade från prideflaggan. Färgerna används i olika syften och i annonsen från 
Delicato används en grön ton för att koppla an till produktens gröna marsipanfärg. I fallet med 
annonsen från Björn Borg så är det uppenbart att färgvalen är medvetna då annonsen fungerar 
som en kommentar på Rysslands inskränkningar av homosexuellas rättigheter under året. Ett 
budskap som inte skriks ut, utan likt Bergströms teorier om reklambudskap (2.2.3) är så starkt i sig 
självt att det tränger genom mediebruset. Å andra sidan går inte budskapet fram till alla i och med 
att hjärnan automatiskt sorterar bort intryck som vi tycker är ointressanta och inte angelägna (se 
2.1.1). Med andra ord skulle till exempel en person som inte alls är insatt i debatten om 
homosexuellas rättigheter eventuellt inte tänka på att färgerna på kalsongerna symboliserar och 
belyser just det ämnet. Samtidigt finns det studier som menar att tidningsannonser i färg drar mer 
uppmärksamhet till sig och att man genom att använda färg i annonser gör den mer attraktiv, 
intressant och kraftfull samtidigt som den lättare fångar betraktarens uppmärksamhet (se 2.1.1).

De flesta av bidragen i Guldägget innehåller också enbart tre element; en bild, en rubrik eller kort 
mening samt en logotyp, vilket skulle kunna kopplas till den svenska, avskalade, estetiken. Att inte 
fylla annonsen med onödiga element. Uppenbarligen räcker det endast med dessa element för att 
lyfta fram budskapet, vilket också är syftet med kommunikationsdesign – att inte skapa annorlunda 
kommunikation utan snarare skapa kommunikation som passar budskapet och innehållet (se 
2.2.2)

Mätningarna av CLIO Awards vinnare de senaste 10 åren visar på en betydligt lägre vithalt än 
bland guldäggsvinnarna. Dessutom är det jämfört med vinnarna i Guldägget en stor skillnad i 
mängden copybaserade lösningar. Vinnarna av CLIO Awards har endast en vinnare de senaste 10 
åren som är helt baserat på copywriting – Volkswagen, 2008. Då CLIO Awards även i många fall 
utser flera vinnare i kategorin tryckta medier så blir det en ännu lägre andel. I stället premieras 
användandet av bild i större utsträckning. Detta kan bero på att det i CLIO Awards är en 
internationell jury, vilket skapar en språkbarriär för text som bild inte behöver förhålla sig till i 
samma utsträckning. Värt att nämna är dock att alla bidrag översätts inför bedömningen av juryn 
men faktum kvarstår att språkbarriären står kvar.

Att hitta gemensamma färger i de prisade bidragen i CLIO Awards är svårt, men det går att ana en 
viss brunton i många av bidragen. Precis som i Guldägget används många mörka och svarta 
kulörer men även övriga delar av färgspektrat är till stor del använt. Vad gäller budskapen i 
annonserna är det dock enklare att se en röd tråd. Även om alla annonser använder olika retoriska 
knep och talar till mottagaren på olika sätt så är den stora majoriteten utformade för att mottagaren 
själv ska fylla i budskapet. Bergström menar att effektiv kommunikation involverar betraktaren och 
låter den dra sina egna slutsatser (se 2.2.3). Vidare kan man se ytterligare en skillnad i antalet 
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element som används i annonserna. Till skillnad från Guldäggets vanligt förekommande tre 
element så består många av bidragen i CLIO Awards endast av en bild och en logotyp. 

Eurobest var den tävling av de tre som gav lägst mätresultat av andelen vitt. Endast ett år (2009) 
innehöll ett vinnande bidrag mer än 10% vitt. Det är samma bidrag som vann i 2008-års CLIO 
Awards, Volkswagen, och förutom det är det även den enda copybaserade annonsen som vunnit i 
Eurobest under de senaste 10 åren. Även här måste tilläggas att juryn som bedömer alla bidrag är 
internationell så samma “problem” med språkbarriärer och liknande uppstår även i den här 
tävlingen. Snävheten i författarnas definition av vad det vita är blir också tydlig i mätdatan för den 
här tävlingen. Exempelvis kan 2013-års bidrag uppfattas väldigt ljus och antas nå höga nivåer av 
vitt, men som i vår mätning har en vitmängd på 0,54%. Precis som i CLIO Awards är det i Eurobest 
svårt att säga någonting om färgvalen i de prisade annonserna då många av annonserna är rena 
fotografier eller illustrationer på flaggor. Däremot kan en aningen dämpad ton uppfattas i många av 
bidragen.

5.2 Analys av intervjuerna

5.2.1 Tankar om det vita och det svarta 

Många av de associationer som respondenterna har till de vita är lika genom alla intervjuer. Ord 
och känslor som “fräscht”, “ljust”, “rent”, “exklusivt”, “sobert” och “seriöst” nämns frekvent som 
beskrivningar av många av respondenternas upplevelse av det vita, som också anser att det vita 
antingen är en färg eller en ickefärg beroende på hur man använder det aktivt eller passivt. En stor 
del av respondenterna har också en gemensam syn på det vita som ickebetydande, och att det 
“inte är någonting”. Nästan alla respondenter använder det vita på samma sätt - som ett verktyg för 
att lyfta fram budskapet, väsentliga element eller för att fokusera och stärka det som ska 
förmedlas. Många av respondenterna har också en enad åsikt om att det vita är bakgrunden, 
grunden och därifrån man utgår när man ska skapa en kreation. En form av neutralt läge, eller 
utgångspunkten i form av papper och penna i skissarbete. Nästan alla respondenter säger också 
att de inte tror att mottagaren tänker på det vita i en väldigt vit annons eller design, utan att 
mottagaren istället direkt ser till budskapet.

Två av respondenterna tycker att yrkeskunnande och kreativitet spelar stor roll för hur man 
använder vitt i till exempel en vit annons, och menar att om man gör det på rätt sätt så kan 
annonsen kännas exklusiv, lyxig och spännande. Medan om man använder det vita på fel sätt så 
kan annonsen lika gärna kännas billig, enkel, tråkig och oarbetad – och då ge motsatt effekt eller 
falla platt.

Några av respondenterna menar att man kan jobba med svart på samma sätt som med vitt, för att 
till exempel lyfta fram det väsentliga, för att uppnå en sober, stilig och stram upplevelse, eller för att 
använda det svarta som någonting oladdat och neutralt. En av dessa respondenter menar att svart 
kan användas i samma utsträckning som det vita för att ge samma effekt i det faktum att annonsen 
fortfarande är avskalad eller för att man arbetar aktivt med färgen svart. Men så fort det handlar om 
någon annan färg så blir det en helt annan sak.

5.2.2 Tankar om copybaserade lösningar och premierandet av det vita 

Flera respondenter uttrycker att de ser en trend i att copybaserade kommunikationslösningar inte 
vinner priser i samma utsträckning i internationella reklamtävlingar. Där är det vanligast med 
bildbaserade lösningar som vinnare eftersom copylösningar har sin klurighet i språket. Bland 
respondenterna spekuleras det i flera olika orsaker till detta. En orsak som många pekar på är att 
juryn i internationella reklamtävlingar är flerspråkig och att det då blir svårare att kommunicera en 
text lika effektivt som en bild på grund av språkbarriären. En av respondenterna hade också en 
teori om att den allmänna skolgången i Sverige kan ha en påverkan. Att det faktum att 
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analfabetismen i Sverige är mycket lägre än i vissa delar av världen gör det möjligt att 
kommunicera i text på ett sätt som vore omöjligt där analfabetismen är hög. Då blir det i stället 
väldigt viktigt att kommunicera effektivt med bilder. Medan några av de andra respondenterna 
trodde att det även kunde ha att göra med reklambudgetar – att de är så pass små i Sverige 
jämfört med internationellt och att det på så vis inte finns lika mycket pengar till exempelvis 
fotografier och filminspelningar i samma utsträckning. På så vis påverkas idéerna och 
annonsernas utformning.

En respondent associerade “vass copy” med vita annonser, medan en annan respondent menar 
att en copyannons av förklarliga skäl innehåller mer vitt än bildbaserade annonser med tanke på 
bland annat läsbarhet och tydlighet. Ytterligare en respondent menar också att svart text mot vit 
bakgrund är det mest kraftfulla när man vill att en text ska synas och få en sorts litterär tyngd. Eller 
när man vill säga någonting med pondus. Samma respondent menar dock att det inte är detta som 
gör att vitt premieras i reklamtävlingar, och att det aldrig någonsin gjorts ett medvetet val att 
premiera någonting för att det är just vitt. Respondenten menar istället att det vita hjälper till att inte 
styra iväg tankarna åt något annat håll, vilket låter annat får ta för sig och synas – och därmed 
premieras. Vissa säger att man kan generalisera huruvida det vita premieras i tävlingarna och 
vissa säger att man inte kan det. Det råder delade meningar kring huruvida svenska 
reklamtävlingar premierar det vita annorlunda gentemot internationella diton. På frågan om 
respondenten upplever att det finns en skillnad i premierandet av det vita i reklamtävlingar skiljer 
sig svaren. En av respondenterna har ingen uppfattning om att det finns något premierande av det 
vita, samtidigt som en annan respondent menar att det däremot finns ett premierande av det vita 
och sa sig även tycka se att det finns en överhängande andel av det vita i tävlingsbidrag över lag. 
Ytterligare en respondent hade samma uppfattning. Samtidigt som en annan respondent inte 
upplever något premierande av det vita alls. En respondent menar dessutom att det inte är det vita 
som premieras utan att om det är något som premieras så är det det avskalade. På en annan byrå 
är respondenten osäker på om vitt premieras men kan definitivt tänka sig att det går trender i det 
samtidigt som en av respondenterna inte tycker att går att generalisera om premierandet alls.

5.2.3 Tankar om kulturellt betingad kommunikation 

Flera av respondenterna håller med om att det finns en koppling mellan användandet av det vita i 
svensk kommunikation med den svenska kulturen, klimatet, historian och inredning. De ser 
kopplingar till funktionalismen och dess estetik. Hur det strama och funktionsinriktade även i viss 
grad smittat av sig på kommunikationen. Många av respondenterna tror att det är kulturellt betingat 
hur vi gör kommunikation i Sverige, och menar att allt handlar om vilken kontext man lever i. 
Eftersom vi lever i en speciell estetik här i Sverige, lite av en “less-is-more”-skola, så formar den 
oss och hänger tydligt ihop med hur vi i Sverige gör form i övrigt också. En respondent ser 
kopplingar mellan jantelagen och den praktiska inställningen till livet där funktion går före form i 
användandet av vitt i kommunikationen. Samtidigt ser en annan respondent inte dessa kopplingar 
alls. Den respondenten menar istället att om det finns en övervikt av det vita i svensk 
kommunikation, så beror det i stället på svenskens historia som notorisk dagstidningsprenumerant 
och att det skapat en bild av hur tidningsannonser ska se ut som lever kvar än idag.

Vad det gäller huruvida det svenska klimatet påverkar svensk kommunikation så är flera 
respondenter med på att det kan ha en påverkan. Aspekter som årstidernas ljushet och den stora 
kontrasten mellan vinter och sommar har tagits upp av flera av respondenterna, precis som att den 
nordiska fascinationen och snön kan vara en bidragande orsak till att skapa överlag mer positiva 
konnotationer till det vita i Sverige än i sydligare länder.

5.2.4 Tankar om bra printannonser 

Det råder delade meningar om vad som karaktäriserar en bra printannons, men det finns ändå en 
gemensam nämnare bland många av respondenternas svar. De flesta håller på ett eller annat sätt 
med om att en bra print ska lyfta fram budskapet och berika mottagaren på något sätt. Och att 
detta kan ske genom till exempel en insikt, skratt, känsla, interaktion eller att denne får “sluta 
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cirkeln” själv. Många av respondenterna menar att mottagaren måste känna att det var värt att 
lägga ner tid på att avkoda annonsen. Men även att det gäller att vara intressant väldigt fort. En av 
respondenterna menar att det viktigaste är att allting i annonsen stödjer själva idén och ska kunna 
motiveras. En av respondenterna poängterar också att beakta tajming, val av kanal och vilken 
sinnesstämning kunden är i som tre viktiga aspekter. Avslutningsvis nämner eller pratar majoriteten 
av respondenterna om Volkswagen-annonser från 60-talet som stilbildande och tydliga exempel på 
bra kommunikation. Framför allt som bra annonser med mycket vitt i.

5.3 Analys i förhållande till teorier

5.3.1 Färger och intryck 

Många designers använder färger för att lyfta fram och dölja saker, för att differentiera och koppla 
ihop (se 2.1.1). Detta håller många av de intervjuade respondenterna med om och menar att vitt 
används som ett verktyg för att lyfta fram produkten eller budskapet och koncentrera andra 
väsentliga element man vill ska förmedlas i en lösning (se 4.2.1, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 och 
4.2.9). Eller för att fokusera på själva idén i skissandet genom att endast använda en svart 
spritpenna mot vitt papper, vilket blir utgångspunkten (se 4.2.1, 4.2.4 och 4.2.5).

Vidare används också färger för att förmedla känslor eller för att koda information. Men olika färger 
kan betyda olika saker och ha olika innebörd beroende på bland annat kulturell bakgrund, platser 
och vem man är (se 2.1.1). Det förekom många olika associationer till vitt bland respondenterna, 
där vitt rent färgsymboliskt stod för bland annat renhet, luft, seriositet, exklusivitet, premiumkänsla, 
elegans, stramhet, oskuld, lyx, livet, döden och lätthet. Medan det enligt Olsen et al. (2010) 
förmedlar en känsla av kvalitet, prestige och tillit.

Vad gäller perception menar Bergström att slagkraftiga kombinationer av text och bild i 
intresseväckande, kontrastrika former och färger drar till sig blickar (se 2.1.1), där svart och vitt 
kanske är det mest kontrastrika. Vidare beskriver Arnheim och Zelanski et al. att vi percipierar 
färger beroende på ljusförhållanden och i relation till andra färger runt omkring. Till exempel 
upplevs en ljus färg mycket ljusare om den ligger mot en mörk bakgrund, och vice versa. Detta är 
någonting många av respondenterna varit inne och spekulerat kring. En av respondenterna 
förklarar att den vita färgen ger möjligheter att skapa kontraster och att denne jobbar med till 
exempel vit text på mörk bakgrund för att skapa kontrast (se 4.2.9). En annan respondent uppger 
att denne använder svart text mot en vit bakgrund när man verkligen vill att en text ska synas och 
få tyngd. Att det är det mest kraftfulla. Eller när man vill säga någonting med pondus eller för att få 
en sorts litterär tyngd (se 4.2.7). En tredje respondent beskriver att en svart text på en vit bakgrund 
ger absolut bäst läsuppfattning (se 4.2.6).

Fortsättningsvis menar Lee et al. att färger som används i annonser drar mer uppmärksamhet och 
uppfattas som mer attraktiva, kraftfulla och intressanta. Och att man lättare kommer ihåg bilder 
med mycket färg i mer exakt under en längre tid än exempelvis svartvita bilder (se 2.1.1). En stor 
del av respondenterna pratar å andra sidan om svartvita Volkswagen-annonser från 60-talet som 
stilbildande och som exempel på bra kommunikation (se 4.2.2, 4.2.4, 4.2.5 och 4.2.8). Många av 
respondenterna uppger även några textbaserade lösningar i mycket svart och vitt som de första 
annonserna man kommer att tänka på med mycket vitt i sig, eller som premierats (se 4.2.1, 4.2.2, 
4.2.4, 4.2.7 och 4.2.8).

5.3.2 Reklam och visuell kommunikation 

Det beskrivs att all visuell kommunikation som skapas av en designer skapas av en anledning, 
med ett syfte och en funktion (se 2.2.2). På samma sätt menar många respondenter att den vita 
ytan syftar till att ha som funktion att vara grunden, utgångspunkten eller bakgrunden som man 
bygger sitt jobb på. En respondent menar att den vita ytan är bakgrunden och ytan som blir kvar 
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genom att inte färgsätta alls och som ofta syftar till att låta texten tala (se 4.2.1). En annan 
respondenten menar att man jobbar med vitt genom att ta bort element för att hålla det så rent som 
möjligt, och att vitt inte betyder någonting alls då det är ett neutralt läge (se 4.2.2). En tredje 
respondent menar att det vita syftar till att vara det som inte är någonting annat (se 4.2.3). Det 
finns alltså många olika synsätt på vad vitt har för funktion och syfte, och vad det egentligen är.

Enligt Karjaluoto är syftet med visuell kommunikation inte att skapa annorlunda 
kommunikationsdesign, utan att snarare skapa design som passar budskapet och innehållet (se 
2.2.2). Återigen beskriver många av respondenterna att de använder vitt för att rama in, fokusera 
och lyfta fram innehållet eller budskapet, och att det är det som är relevant. Däremot förekommer 
det att man använder vitt mer som ett estetiskt val än ett kommunikativt när det gäller klassisk 
print, och att den då oftast består av en rubrik, brödtext och en bild (se 4.2.6). Det går också att 
göra helt vita kommunikativa lösningar, men att dem då är gjorda för det som man ska prata om 
och framför allt den man ska prata med (se 4.2.4).

Vidare menar Bergström att det inte gäller att skrika högst för att tränga igenom mediebruset, utan 
snarare att ha ett så starkt budskap som möjligt. Han menar att själva utformandet av budskapet 
genom typografering, bildhantering och formgivning således blir det mest avgörande (se 2.2.3 och 
2.2.2), vilket nästan alla respondenter håller med om. Samtidigt menar Karjaluoto att det är väldigt 
viktigt att tänka igenom varför man skapar det man skapar och varför det behövs innan man tar 
designbeslut (se 2.2.2). En av respondenterna tycker inte att färger borde finns med om dem inte 
finns där för att hjälpa budskapet bli tydligare och enklare att förmedla (se 4.2.1). En annan 
respondent tycker att allting måste stödja själva idén och att man måste kunna motivera varför 
vissa saker finns med och varför man gjort som man gjort för att lyfta idén (se 4.2.2). Nästan alla 
respondenter tror inte heller att mottagaren tänker på att det är mycket vitt i en väldigt vit annons, 
utan att det snarare är budskapet som talar och är det man först lägger märke till som mottagare. 
En bra printannons är också en annons där man får fram budskapet på rätt sätt (se 4.2.4).

Bergström menar också att det är viktigt att låta mottagaren dra sina egna slutsatser och göra 
denna delaktig för att själv lista ut och förstå budskapet. Men också att mottagaren får en positiv 
överraskning eller blir berikad på något sätt när denne avkodar budskapet, vilket kan ske genom till 
exempel ett skratt, en insikt, dramatik, ett engagemang eller ny kunskap (se 2.2.3). Många av 
respondenterna håller med om detta och förklarar att det är en av de mest centrala delarna i vad 
som karaktäriserar en bra printannons. En respondent säger att det är viktigt att mottagaren 
känner att den fått med sig någonting (se 4.2.1) medan en annan menar att interaktionen, att 
tvinga mottagaren ta ställning, tänka till eller klura ut någonting, är det bästa (se 4.2.2). En tredje 
respondent exemplifierar faktiskt det Bergström menar och säger att en bra printannons ska väcka 
någonting hos mottagaren, en tanke eller känsla, och att det hela handlar om att låta mottagaren 
“tänka klart” för att sluta hela cirkeln själv (se 4.2.5).

5.3.3 Vitt i reklam och reklamtävlingar 

En studie som genomfördes om hur 31 stycken creative directors i Kanada och USA använder sig 
av vita ytor visade att så många som 74 % använde vitt för att skapa en bra och balanserad visuell 
design. 68 % svarade att de använde vitt för att fånga uppmärksamhet till annonsen i stort, medan 
48 % använde vitt rent taktiskt för att leda ögat genom annonsen och skapa ett visuellt flöde (se 
2.3). Detta kan kopplas till några av respondenternas svar där de påstår att dem själva använder 
vitt för att både balansera en layout, fånga intresse samt för att styra ögat genom annonsen. En av 
respondenterna menar att det är viktigt att en printannons fångar mottagarens intresse väldigt fort 
(se 4.2.1), medan en annan menar att vitt hjälper till att skapa intresse (se 4.2.3). En av 
respondenterna förklarar att denne använder vitt framför allt för att styra hur mottagaren ska läsa 
av en annons, för att ledsaga ögat (se 2.4.5), medan en annan respondenten beskriver att denne 
ofta balanserar rubrik, brödtext och bild med det vita (se 2.4.6). En av respondenterna menar 
också att denne använder luften som det vita skapar och som informationen studsar emot rent 
strategiskt (se 4.2.8).
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Det förekommer även meningsskiljaktigheter om huruvida vita ytor står för någonting eller om det 
inte är någonting alls (se 2.3). Enligt några av respondenterna anses det vita inte vara någonting, 
eller rättare sagt någon form av neutralt läge som är osynligt och som inte betyder någonting alls 
(se 4.2.2 och 4.2.7). Många respondenter menar att det vita är bakgrunden, det tomma och orörda 
samt någon form av utgångsläge eller rymd där allting utspelas (se 4.2.6, 4.2.8 och 4.2.9).

Vad gäller internationella tävlingar så kommunicerar en bra bild bättre än en copylösning varpå det 
är fler bildbaserade lösningar i internationella tävlingar än i svenska (se 4.2.7 och 4.2.2), vilket kan 
bero på språkskillnader i en internationell jury. Detta kan man se väldigt tydligt då det enbart är en 
textbaserad lösning som vunnit i de två internationella tävlingarna, medan det är fyra i den svenska 
tävlingen. Den copylösning som vunnit i de två internationella tävlingarna är dessutom samma 
annons, en svartvit Volkswagen-annons.
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6. Avslutning

I detta avslutande kapitel presenteras först de slutsatser som dragits för att kunna besvara 
studiens frågeställningar och syfte. Därefter diskuteras de resultat, den analys och de slutsatser 
som studien har lett till, och berör även de aspekter som författarna anser intressanta att belysa 
men som inte har tillräckligt mycket belägg för att tas upp i analysen. Avslutningsvis ges förslag på 
vidare studier inom det ämne som behandlats i denna studie.

6.1 Slutsatser

Premieras “det vita” i svenska respektive internationella reklamtävlingar inom kategorin för 
tryckta medier? Om så är fallet, i vilken utsträckning och varför?
Mätdatan visar tydligt att det vita förekommer i drygt 66% av de högst vinnande bidragen inom 
kategorin för tryckta medier i Guldägget. I CLIO Awards förekommer det 25% vitt medan det i 
Eurobest förekommer 10%. Således premieras det vita inte alls i de två internationella 
reklamtävlingarna. Däremot kan författarna inte svara på om det är just det vita som premieras i 
Guldägget eller om det vita är en effekt av någonting annat som premieras. Författarna ser snarare 
att det vita är osynligt, hjälper till att lyfta fram budskapet och fokusera det väsentliga, och att det 
således i så fall är det avskalade och funktionella som premieras. I den mån detta premieras beror 
det på den kontext vi lever i, den nordiska fascinationen, funktionalismen, arkitekturen, historian, 
den kultur som finns omkring oss och den estetik vi lever med här i Sverige.

Det förekommer relativt lite vitt i printannonserna
Det är tydligt att det förekommer mer vitt i de högst prisade printannonserna i Guldägget jämfört 
med CLIO Awards och Eurobest. I Guldägget består de vinnande bidragen de senaste 10 åren i 
snitt av 66% vitt medan samma siffror för CLIO Awards är drygt 25% och för Eurobest ungefär 
10%. Detta ger en skillnad på cirka 50% vitt mellan Guldägget och de två internationella 
tävlingarna tillsammans. Mätningarna visar också att detta inte är en konstant utan skiljer sig år för 
år.

Det vita upplevs inte premieras i reklam av de flesta yrkesverksamma
Det råder delade meningar om huruvida det vita premieras i reklam. Majoriteten av de intervjuade 
yrkesverksamma upplever inte att det vita på något sätt premieras i reklamtävlingar. Däremot ser 
man tydligt att bildbaserade lösningar, innehållandes mindre vitt än copylösningar, premieras mer 
internationellt. På så sätt förekommer det en högre andel vitt i svenska tävlingsbidrag i svenska 
tävlingar. Det vita upplevs inte ha någon påverkan på premierandet, utan snarare det faktum att 
det vita inte tar fokus från det väsentliga i en annons, som på så sätt får synas och därmed också 
premieras.

Det vita används som ett verktyg för att lyfta fram reklambudskapet
När man jobbar aktivt med det vita används det först och främst för att lyfta fram budskapet och 
annan väsentlig information. Genom att rama in, jobba med vita ytor, använda vitt som bakgrund 
eller skapa visuella hierarkier så fokuserar man det man vill säga och styr heller inte iväg blicken åt 
något annat håll, eftersom vitt anses vara neutralt och “ingenting”. Det vita är oladdat varpå det 
underordnar sig och stärker istället det som ska förmedlas. Många använder det vita att utgå ifrån i 
sin kreation och i en copybaserad lösning kan man med fördel använda svart text mot en vit 
bakgrund för att säga någonting med pondus eller för att få en sorts litterär tyngd i uttrycket. Det 
går även bra att i många fall använda svart på samma sätt som det vita – att det snarare är en 
fråga om det avskalade som avgör hur en annons uppfattas. Men så fort det handlar om någon 
annan färg än svart eller vit blir förändras hela uttrycket och annonsen blir en helt annan.

Kreatörer önskar att det vita percipieras som ingenting i reklam
Det vita önskas percipieras olika. Vissa vill att det inte ska synas alls och bara hjälpa budskapet att 
nå fram på bästa sätt medan andra menar att det samtidigt är ett verktyg för att skapa en exklusiv 
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känsla, stå för en premiumkänsla och skapa renhet. Det som går att säga är att det vita inte 
önskas stå i fokus utan ska hjälpa budskapet och helhetsintrycket av printannonsen. Med andra 
ord vara osynlig för mottagaren.

6.2 Diskussion

Det som kan ha påverkat resultatet åt en riktning där Guldägget mäter högre andelar vitt i 
genomsnitt är att guldäggsjuryn är nationell och genomgående svensk medan de andra tävlingarna 
har en internationell jury. Därmed kan copylösningar på annonserna ha svårare att klara sig i 
internationella tävlingar, varpå bildbaserade lösningar är mer vanligt förekommande internationellt. 
Även om alla bidrag översätts är det inte säkert att översättningen blir korrekt eller att det finns tid 
för juryn att sätta sig in i problematiken kring varje enskilt bidrag. Dessutom sitter ofta finessen i en 
copylösning i språket, och kanske därmed inte går att översätta exakt. Copylösningar borde 
rimligen mäta högre värden av vitt i sig överlag då de är beroende av en viss mån av läsbarhet, 
varpå det är bra att utnyttja höga kontraster mellan bakgrund och text. Vanligtvis görs detta med 
svart text på en vit bakgrund, vilket dessutom skulle kunna bero på att det finns en copytradition i 
Sverige som gör att det är naturligt för många att använda vitt som bakgrundsfärg för att låta texten 
tala.

Det går även att konstatera att vitt anses vara en “ickefärg” av många, som inte syns av 
mottagaren om den inte används för att skapa en effekt och därför “görs synlig”. Samtidigt är det 
budskapet som är det viktiga för att skapa effektiv kommunikation, vilket i många fall gör att 
annonser i framför allt Sverige är väldigt avskalade och tydliga. Man vill lägga huvudfokus på 
budskapet och låter därför allting annat vara “osynligt” och använder därför vitt för att skapa denna 
effekt. Dessa tankar och åsikter om hur kommunikation ska uttryckas ligger väldigt nära 
funktionalismen som även det är en estetik som påverkar svensk kommunikation. Att återgå till 
grundformerna, att endast använda det nödvändiga och att inte smycka ut formgivningen är 
någonting som kan kopplas till den estetik vi är formade av och som är kulturellt betingat. Till den 
kontext vi lever i. Vi vill gärna hålla formgivningen avskalad och på så vis effektiv. En annan aspekt 
som påverkar hur vi formger i Sverige är den nordiska fascinationen som gör att vi troligtvis har en 
positiv inställning till vita snölandskap och ljuset. Och att vi på något sätt därför gillar kontrastrika 
uttryck, vilket även syns tydligt på våra kläder som ofta är i svart och vitt. Att allt detta på något sätt 
påverkar svensk kommunikation är kanske inte så konstigt. Om man fortsättningsvis ser till 
intrycket av det vita uttrycket signalerar det ofta exklusivitet och en premiumkänsla. Eftersom 
Guldägget är den tävling där det vita i störst utsträckning premieras är en tanke att guldäggsjuryn 
uppskattar exklusivitet och ett visst mått av premiumkänsla i printannonser. Och att även juryn, 
som består av enbart svenskar, har med sig positiva associationer och den kulturella påverkan när 
de ska bedöma bidrag i tävlingen. Att man på något sätt har en undermedveten förkärlek till det 
vita, både i utformandet av printannonserna men även i bedömningen av dem. Å andra sidan är 
det mer än möjligt att det inte är det vita som premieras i en viss utsträckning, utan att det snarare 
är “det rena” och det avskalade som premieras. Detta gör att budskapet och annan väsentlig 
information får ta för sig och synas, varpå det blir lättare att avkoda det som är meningen att 
avkodas.

Det är vidare en fråga om vad som faktiskt är vitt och om testresultaten hade blivit annorlunda om 
författarna hade definierat vitt på ett annat sätt. Så klart hade det gett andra resultat på 
mätningarna med en definition av vitt som till exempel en färgmättnad på max 1% och en ljushet 
på minst 95%, men i vilken utsträckning är svårt att föreställa sig. En intressant fråga är om 
Guldägget fortfarande hade haft 50% mer vitt i sig jämfört med de två internationella tävlingarna. 
Eller hur mycket mer vitt det skulle förekommit i de internationella tävlingarna om definitionen varit 
mindre snäv.
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6.3 Förslag till vidare studier

Efter att ha genomfört denna studie har författarna hittat och upplevt ett antal ämnen som skulle 
varit intressanta att studera, men som författarna inte haft möjlighet att genomföra. Författarna ger 
därför, utifrån studiens slutsatser och diskussion, följande förslag till vidare studier:

Vad är vitt? Och hur definieras det vita?
Många har säkert en samlad syn på vad vitt är och hur det ser ut, men efter att ha genomfört 
denna studie har författarna fått en större inblick i det vita som ett komplext och flerdimensionerat 
verktyg. Det skulle därför vara intressant att undersöka vad vitt egentligen är, vilka former och 
uttryck det kan ta sig an samt vad den faktiska definitionen av vitt är. Författarna har valt sin egen 
definition utifrån egen färgperception av färgmättnad och ljushet, men finns det andra aspekter att 
ta i beaktning? Och hur påverkar dessa vår uppfattning och perception av det vita?

Hur skiljer sig copylösningar åt i nationella tävlingar med nationell jury?
Under studiens gång har författarna kommit fram till att språkbarriärer är ett problem för 
copybaserade lösningar i internationella tävlingar, som ofta premierar bildbaserade lösningar. Men 
hur skulle det skilja sig om man jämförde vinnande copylösningar, inhemska tävlingar sinsemellan? 
Skulle det bli en annan spridning på bildbaserade kontra copybaserade vinnare?

Hur ser den internationella bilden ut?
På grund av tidsbrist och studiens omfattning har endast tre reklamtävlingar kunnat undersökas. 
För att få en bredare och mer internationell bild av hela branschen vore det därför intressant att 
göra en världstäckande studie där resultaten går att generalisera. Vidare skulle man kunna 
undersöka kulturella skillnader och vad som premieras i olika delar av världen.

Hur ser det ut utifrån ett renodlat designperspektiv?
Den infallsvinkel som författarna har utgått ifrån i denna studie var att titta på reklam utifrån ett 
kommunikativt perspektiv, varpå författarna därmed till viss del utelämnat designaspekten i de 
printbidrag som undersökts. Däremot skulle det vara av intresse att enbart utgå från ett designtänk 
och genomföra en studie utifrån ett designperspektiv, och således helt utelämna 
kommunikationsbiten om möjligt.

Vad är det som faktiskt premieras i reklam?
I denna studie har författarna valt att fokusera på att undersöka printannonsen och om den 
premieras i reklamtävlingar. Studiens slutsatser har presenterats, men ytterligare en studie på vad 
det är som faktiskt premieras i reklam skulle vara intressant. Är det färgval, bilder, copy, budskap, 
format, effekter, antal element, avsändaren, idén, utformningen, byrån eller mediet, för att bara 
nämna några tänkbara faktorer, som gör att en viss reklam premieras? Finns det med andra ord 
något recept för en framgångsrik och premierad reklam?

Hur premieras alla färger i reklamtävlingar?
Att undersöka hur det vita premieras i reklamtävlingar är en sak. Men för att få ett fullständigt 
sammanhang behövs studier på hur fler färger premieras. Kan det vara så att svart är den mest 
premierade färgen? Eller är det möjligtvis röd, grön eller rosa? Det finns egentligen inget slut på 
hur mycket man kan grotta ner sig i det här och det kanske inte heller behöver göras analyser av 
alla möjliga färgblandningar, men fler analyser än bara på det vita skulle behövas för att få ett 
sammanhang och en kontext för resultaten. 
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Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide

Intervjuunderlag - Hur vitt är guld? 


Byrå: 
Namn: 
Anonym: 
År i branschen: 


1. Vad är vitt för dig? / Vad tycker du det vita står för och förmedlar?  

2. Hur använder du dig av “det vita” i ditt arbete?  

3. Upplever du att “det vita” premieras i reklamtävlingar? 


4. Hur tror du mottagaren uppfattar reklam med mycket vitt i?  

5. Vilken är den första printannonsen med mycket vitt i som du kommer att tänka på, top of 
mind?


6. Hur ser du på användandet av “det vita” i svensk kommunikation och ser du något 
samband till vår kultur och den skandinaviska designen?


7. Vad tycker du utgör en bra printannons? 



Bilaga 2. Bidragen från Guldägget

2004
(http://guldagget.se/vinnare/prison/)

2006
(http://guldagget.se/vinnare/dear-mr-b/)

2007
(http://guldagget.se/vinnare/garanterat-fritt-fran-fullkorn/)

2008
(http://guldagget.se/vinnare/sill-och-nubbe/)

2009
(http://guldagget.se/vinnare/fran-singel-till-familj-2/)

2010
(http://guldagget.se/vinnare/sid-52-53/)

2011
(http://guldagget.se/vinnare/kom-narmare/)

2012
(http://guldagget.se/vinnare/155-mil-pa-en-tank/)

2013
(http://guldagget.se/vinnare/sportskador/)

2014
(http://guldagget.se/vinnare/bjorn-borg-says-da/)

Bilaga 3. Bidragen från CLIO Awards

2004 (1/2)
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_631/6313855/file/quit-smoking-programme-boer-
small-26295.jpg)

2004 (2/2)
(http://www.r32argent.ca/R32%20information_files/VW%20ads/VWPoloSmallButTough.jpg)

2005 (1/5)
(http://photos1.blogger.com/blogger/685/1854/1600/CARE.jpg)

2005 (2/5)
(http://blog.maristane.com/wp-content/uploads/2009/06/bush-laden-hussein-en.jpg)

2005 (3/5)
(https://thisisnotadvertising.files.wordpress.com/2011/12/01129.jpg?w=590&h=421)

2005 (4/5)
(http://files2.coloribus.com/files/adsarchive/part_682/6827705/file/safety-glass-the-wildlife-expert-
small-88824.jpg)



2005 (5/5)
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_564/5648405/file/e1-digital-slr-dandelion-seed-
small-78008.jpg)

2006
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_875/8750455/file/sony-playstation-2-head-
small-59086.jpg)

2007
(http://2008.liaawards.com/2006/winners/print/print/30_2.jpg)

2008 (1/6)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/twins.jpg)

2008 (2/6)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/harveynichols.jpg?
itok=vd34EquG)

2008 (3/6)
(http://i0.wp.com/www.boingboing.net/images/_daily_print_2008_5_mattel-fleetwood.jpg?
resize=496%2C309)

2008 (4/6)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/Energizer-Lithium-
Pants_1.jpg?itok=ZruXRRsz)

2008 (5/6)
(http://theinspirationroom.com/daily/print/2008/6/volkswagen_golf_recall.jpg)

2008 (6/6)
(http://theinspirationroom.com/daily/print/2008/6/wonderbra-lounge.jpg)

2009 (1/4)
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_1192/11928805/file/greenpeace-womans-shoe-
small-64438.jpg)

2009 (2/4)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/guinnessstop.jpg?
itok=oDnbBkgv)

2009 (3/4)
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_1298/12986555/file/hospital-aleman-kinder-plan-
tree-small-85062.jpg)

2009 (4/4)
(http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/4/museum_inner_child.jpg)

2010 (1/8)
(http://payload103.cargocollective.com/1/8/268195/4361734/Screen%20Shot
%202012-11-01%20at%202.34.08%20PM_905.png)

2010 (2/8)
(http://files2.coloribus.com/files/adsarchive/part_1364/13642605/file/vh1-the-wonderful-world-of-
vh1-rap-small-46073.jpg)



2010 (3/8)
(http://payload103.cargocollective.com/1/8/268195/4361734/Screen%20Shot
%202012-11-01%20at%202.33.43%20PM_1_905.png)

2010 (4/8)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/pedestriansmith.jpg)

2010 (5/8)
(http://api.ning.com/files/kV4MbYiv7oQ0swoWhoQpGUgcRLbu0KbvGgX5UFBDHlMapotd6dlrk-
R2M-t3jVZkJoPthpGDXIx68esELcGqW5rXfpaF2Dlm/1082028175.jpeg)

2010 (6/8)
(http://www.bestadsontv.com/files/print/2009/May/tn_21513_Comic01_lowres.jpg)

2010 (7/8)
(http://theinspirationroom.com/daily/print/2009/10/sitges_alien_octopus.jpg)

2010 (8/8)
(http://files5.adme.ru/files/news/part_15/153055/adoptapet_.jpg)

2011 (1/7)
(http://www.funnycommercialsworld.com/wp-content/uploads/2010/11/unicef-indonesia-kids.jpg)

2011 (2/7)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/rolling-stone-road-crossing.jpg)

2011 (3/7)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/vw-crafter-wedding.jpg)

2011 (4/7)
(http://cfile25.uf.tistory.com/image/1145764A4E37C3EB0373DD)

2011 (5/7)
(http://media.iqads.ro/2010/07/karana-travelgear-steel-bed-full.jpg)

2011 (6/7)
(http://marketingtochina.com/wp-content/uploads/2012/04/Amnesty_International_China.jpg)

2011 (7/7)
(http://files2.coloribus.com/files/adsarchive/part_1352/13525505/file/master-lock-ring-
small-71724.jpg)

2012 (1/2)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/samsonite_mail.jpg)

2012 (2/2)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/
sony_cyber_shot_einstein.jpg?itok=UPy4u7Ot)

2013
(http://lz-cdn-n.xgodev.com/archive/_cache/_245094_5_037629f5f8bb569834f6769521843d74.jpg)

2014 (1/2)
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/guinness2_aotw.jpg?
itok=bD6l7EEE)



2014 (2/2)
(http://theinspirationroom.com/daily/print/2014/9/wwf_iceberg_candle.jpg)

Bilaga 4. Bidragen från Eurobest

2004
(http://designbivouac.typepad.com/designbivouac/2005/12/bmw_x3_mix_your.html)

2005
(http://neatdesigns.net/brilliant-advertising-campaigns-over-the-past-10-years-grande-reportagem-
magazine/)

2006
(http://www.stephengates.com/Blog/uploaded_images/audi_thrill2-706664.jpg)

2007
(http://c0248141.cdn.cloudfiles.rackspacecloud.com/BBDD_01860_12653353A.JPG)

2008
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/images/
volkswagenrecall.jpg?itok=Bojc3rUI)

2009
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/images/ZKO_Goosebump.jpg)

2010
(http://files1.coloribus.com/files/adsarchive/part_1364/13640155/file/kleenex-tissues-let-it-out-
yesno-small-34210.jpg)

2011
(http://theinspirationroom.com/daily/2011/wrangler-stunt-campaign/)

2012
(http://theinspirationroom.com/daily/2012/ray-ban-legends-never-hide/)

2013
(http://adsoftheworld.com/sites/default/files/styles/media_retina/public/
harrys_press_210x130_uk_aotw.jpg?itok=J18Jcs2N)


