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Sammandrag: 

Hur länge skall vi fortsätta att skapa reklam så som vi alltid har gjort? Det finns ett 

tydligt behov av att hitta alternativ till de s.k. traditionella teorierna, men vad är det 

som kommer att visa vägen i framtidens reklamvärld? 

Genom att kombinera forskning inom psykologi, neurologi och marknadsföring med 

nya teknologiska möjligheter inleder neuromarknadsföringen ett nytt tidevarv. För 

första gången erbjuds forskarna en unik möjlighet att objektivt studera äkta känslor 

och behov när de uppstår. Det är nu möjligt att identifiera hur, var och i vilken 

omfattning olika delar av hjärnan aktiveras, t.ex. när vi ser på reklam. Eftersom 

neuromarknadsföring är ett tämligen nytt begrepp är den bristfälliga akademiska 

forskningen till viss del förståelig, men onekligen problematisk. Det största dilemmat 

är att den forskning som existerar är utspridd och svår att tillämpa i praktiken.  

För att fylla gapet och ge de splittrade teorierna ett sammanhang har jag sammanställt 

litteratur om reklam och neuromarknadsföring. Det teoretiska ramverket har sedan 

utvecklats till en konkret modell som illustrerar hur neuromarknadsföring kan 

användas som en del av den kreativa processen vid reklambyråer. 

Det är alltså vår uråldriga hjärna som kommer att visa vägen in i framtiden. 

Förståelse, inte påverkan, är hemligheten bakom framgångsrik reklam. 

Nyckelord: neuromarknadsföring, reklam, kreativ process, hjärnforskning. 
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1 Inledning 

Jag läste en gång en historia. Efter det har jag hört den berättas på några olika sätt. 

Ingen kan riktigt säga var historien har sitt ursprung, men alla bedyrar att den är 

fullkomligt sann. 

En gammal man sitter på en trottoar i New York. Hans kläder är slitna och framför 
sig har han en minst lika väderbiten pafflåda. Bottnen pryds av några mynt. Bredvid 
lådan finns en textad skylt: ”Jag är blind, snälla ge mig lite pengar.” 

Samma morgon är välbetald copywriter på väg till arbetet. När han passerar mannen 
stannar han. ”Jag har sett dig sitta här i flera veckor och i din låda finns bara 
kaffepengar – du kan inte ha det så lätt.” Mannen på gatan nickar medhållande. 
”Människor ger mycket mindre pengar nu än de gjorde förr.” Copywritern lyfter upp 
skylten. ”Jag tror att jag kan hjälpa dig”, säger han och plockar fram en penna. 

Några veckor senare stannar copywritern åter för att tala med den blinda mannen. 
”Jag ser att det har gått lite bättre för dig sedan vi sågs senast”, säger han. Mannen på 
gatan låter fingrarna glida över mynten i sin låda och vänder sig mot copywritern. 
”Jag förstår inte. Vad skrev du egentligen på min skylt?” Copywritern sätter sig på 
huk framför mannen. ”Jag skrev bara samma sak, med lite andra ord.” 

Texten på skylten lyder: det är en vacker dag men jag kan inte se den. 

Det är en vacker historia – oberoende av om den är sann eller inte. Sedan flera 
år tillbaka arbetar jag själv som copywriter på en reklambyrå och ställs ständigt 
inför liknande situationer. Kunden är som den blinda mannen som med 
varierande resultat berättar samma historia dag efter dag. Copywriterns uppgift, 
min uppgift, är att omforma budskapet – säga samma sak med lite andra ord – 
på ett sätt som får människor att stanna upp och ge lite av sin tid. 

Det var här, i en enskild copywriters existentialistiska kris, som min fascination 
började. Hur kan små saker göra så stor skillnad? Vad är det som styr vårt 
undermedvetna och får oss att agera som vi gör? Varför tycker vi att vissa saker 
är bättre än andra, utan att egentligen veta varför? Finns det en väg in i vårt 
undermedvetna; ett gyllene snitt för resultatrika reklambudskap? 

Jag finner en viss tröst i att reklammakare långt före mig funderat kring samma 
frågor. När kalenderåret löd 1759 ansåg Dr. Samuel Johnson att alla 
reklamtekniker redan var så fulländade att de inte längre kunde förbättras. 
(Pope 1983:4) Mycket har ändrats på 253 år men trots nästan obegränsade 
teknologiska möjligheter gäller ändå den gamla sanningen att ett kreativt 
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utförande inte automatiskt innebär ett kreativt innehåll. (Aaker & Myers 
1987:38) Jag minns tiden innan digitala kameror och Instagram-filter, när varje 
fotografi togs med eftertanke, utan specialeffekter. Då var innehållet viktigast, 
inte utförandet. Kanske Johnson försökte säga att bra reklam alltid är bra 
reklam oberoende av hur den får sin visuella form. Hur skulle dagens reklam 
klara sig, innehållsmässigt, utan den avancerade visuella dimensionen? 

Sawyer (2006:121) menar att säljande för säljandets skull är historia. Företag 
som Apple, Guinness, Ferrari och Harley Davidson har lyckats skapa närapå 
religiösa förhållanden till sina kunder (Milian 2011; Lindstrom 2008:124) 
genom att engagera dem i alla skeden av användarupplevelsen. Enligt Read 
Montague (citerad i Lehrer 2009:41) har lyckohormonet dopamin en central roll 
i succéerna. Trots att vi är 99,9 % omedvetna om att hormonet utsöndras i våra 
hjärnor är vi 99,9 % påverkade av den information och de känslor som det 
förmedlar till andra delar av hjärnan. Frågan är hur mycket av vårt beteende 
som egentligen formas i det dolda? 

Forskning (Pradeep 2010:4; D’Amicis, Höfer & Röckenhaus 2011) har visat att 
människohjärnan varje sekund processar ungefär 11 miljoner 
informationsenheter. Vi blir medvetna om endast ca 40 informationsenheter 
eftersom allt som är bekant från förr eller uppfattas som oviktigt flyttas åt sidan. 
Varje sekund processas alltså 10 999 960 enheter information utan att vi har 
någon aning. Så det händer en hel del innanför vårt kranium. 

Hjärnan har en viktigare roll än man kunde tro. Våra sinnen registrerar endast 
kring 1 % av omgivningen vilket innebär att majoriteten av allt vi ser är 
minnesbilder. Varje gång någon fattar ett beslut, t.ex. val av produkt/tjänst, 
plöjer han/hon alltså igenom ett komplext nätverk av minnen och speglar dem 
mot situationsbundna faktorer som tid, plats, sällskap, sinnestämning osv. 
(Gordon 2001:288) Enligt Walvis (2008:181) överväger vi dock inte alla brand 
vi känner till. Istället utgår hjärnan från en förutbestämd sats (s.k. 
consideration set) som innehåller alla de brand som associeras till ett positivt 
minne. För att illustrera hur hjärnan väljer färdled jämför Van Praet (2012:22) 
branden med vägskyltar (t.ex. tidigare upplevelser) eller genvägar (t.ex. 
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rekommendationer). I en annan jämförelse drar Bower (1981:130) paralleller till 
separata bibliotek fyllda med alla de minnen som en person samlat på sig 
(medvetna eller undermedvetna). Ett minne kan återfås bara genom att gå till 
rätt bibliotek, dvs. samma sinnestillstånd där minnet skapades. 

Våra minnen behöver alltså stimuli för att aktiveras. Det vi kallar lärande är 
egentligen informationsöverföring från korttidsminnet (ca 5-6h) till 
långtidsminnet (upp till en livstid), dvs. från ett bibliotek till ett annat, om vi 
följer Bowers tanke (ovan). För att göra en lång historia kort består 
händelseförloppet av komplicerade kemiska processer nerveceller emellan. 
Varje möte skapar en synaps, dvs. en slags mötespunkt. Kommunikationen 
mellan hjärncell A och hjärncell B effektiveras beroende på hur ofta de möts vid 
synapsen. Fenomenet kallas long-term potentiation (LTP) och innebär att 
repetition effektiverar synapserna (dvs. minnena) och aktiverar alla övriga 
inblandade celler. (Ambler, Ioannides & Rose 2000:18) 

För att främja hjärnans sökande efter gamla goda synapser är det därför viktigt 
att varje brand har ett starkt kärnbudskap som återges på alla kontaktytor 
(reklammaterial, produktförpackningar, webbsidor, visitkort osv.) och att alla 
talar samma språk. (Walvis 2008:184-185) Ett enastående exempel är brandet 
Marlboro som inte tillåter att hjälten, the Marlboro man, trycks på 
cigarettpaketen. Orsaken är att idyllen, drömmen och legenden aldrig får 
krossas eller smutskastas. Det är trots allt mer regel än undantag att 
cigarettpaketen blir till avfall och Marlboro ville inte riskera en hopskrynklad 
version av den mytomspunna cowboyen. (Cone 2008:132) Walvis (2008:187) 
poängterar ändå betydelsen av modifierbar repetition, dvs. att brandets 
budskap lever vidare genom kreativitet och överraskningar – utan att kärnan 
tappas bort på vägen. Nya brand bör således skapa nya synapser medan gamla 
brand måste hålla värmen uppe bland sådana synapser som redan bildats. 

Innan kunskap överförs, attityder påverkas eller intryck skapas måste 
reklambudskapet med andra ord ta sig in i mottagarens psyke. 
Förutsättningarna är gynnsamma eftersom varje människa kan stoltsera med ca 
40 miljarder nervceller och en oändlig mängd kombinationer. Kretsar blir till 
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nätverk, nätverk blir till system, system blir till supersystem och slutligen 
skapas något som motsvarar en galax. (Gordon 2001:283) Det handlar alltså 
inte om utrymmesbrist. Det handlar inte heller endast om att sända ut 
meddelanden – mottageren måste också tolka informationen på ett eftersträvat 
sätt. (Aaker & Myers 1987:219) 

Nya upptäckter skiftar ständigt gamla tankesätt – om man visste mer om hur 
reklam tolkas och lagras i hjärnan kunde man därmed göra bättre reklam. 
(Ambler et al. 2000:17) Drew, Võ och Wolfe (opublicerad) kunde t.ex. med hjälp 
av det klassiska experimentet, The Hidden Gorilla, bevisa att endast en bråkdel 
röntgenläkare noterade att en gorilla låg gömd i en röntgenbild av en lunga 
(Bild 1). Orsaken var inte läkarnas bristande kompetens utan deras starka fokus 
på uppgiften, dvs. att hitta tecken på lungcancer i röntgenbilderna. 
Ögonrörelsekameror visade att läkarna hade sett gorillan ett flertal gånger, men 
inte registrerat denna oväsentliga information på ett medvetet plan. Således 
kunde de inte rapportera fyndet efter experimentets slut. 

Bild 1 - The Hidden Gorilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Drew, Võ och Wolfe (opublicerad) 
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Det är viktigt att förstå att den undermedvetna delen av hjärnan arbetar enligt 
motiven a) stark självbevarelsedrift och b) förökning. Det bästa sättet att 
förutspå vad som händer i framtiden eller om någon/något går att lita på är att 
jämföra nuläget med tidigare upplevelser, intryck, vanor och minnen. (Van 
Praet 2012:16) Våra hjärnor söker ständigt efter okonsistens i omgivningen och 
utsöndrar stresshormon (t.ex. kortisol) om något verkar skumt. Van Praet 
(2012:124) har döpt ovanstående egenskap till ”the bullshit radar” eftersom 
människor är oerhört skickliga på att instinktivt känna av när någon/något 
försöker föra dem bakom ljuset. Radarn skannar också omgivningens reklam. 

I marknadsföringssammanhang är den viktigaste insikten därmed att man inte 
kan strunta i sådant som sker på ett undermedvetet plan. Fastän 
konsumenterna inte nödvändigtvis är medvetna om det samlar de ständigt nya 
intryck från alla kontaktytor omkring dem. Eftersom reklamens uppgift är att 
uppehålla en nivå av medvetande samt skapa eller ändra attityder (se Kapitel 2) 
blir den därför ett kraftfullt verktyg i det brandbyggande företagets händer. Men 
– det finns alltid ett men – reklamen måste användas på rätt sätt. 

Den stora utmaningen är att nå fram till konsumenternas inre. Trots att 
forskarna (se t.ex. Ahlert, Kenning & Plassmann 2006:171) redan länge varit 
medvetna om att olika funktioner, t.ex. synsinnet och talförmågan, skapas i 
särskilda delar av hjärnan har det hittils varit omöjligt att mäta psykologiska 
processer i realtid. Således kan jag nästan hålla med Dr. Samuel Johnson (Pope 
1983:4) om att reklamteknikerna nått sin kulmen – utan en förståelse för det 
undermedvetna kan reklamen endast utvecklas marginellt. Precis som 3D 
möjliggjorde en ny dimension för filmvärlden borde reklamvärlden äntligen 
våga börja arbeta med människans inre dimension. 

1.1 Problemdiskussion 

Filosofen Plato jämförde människans själ vid en vagn dragen av två hästar: 
förnuftet och känslorna. (Fugate 2007:386) I själva verket var han inte så långt 
från sanningen. Gerard Zaltman (2003:xiii), professor vid Harvard, räknade ut 
att 95 % av våra hjärnor består av undermedveten hjärnaktivitet, dvs. känslor, 
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tankar och lärande. (se även Dooley 2012:1; Gordon 2001:286; Bargh & 
Chartrand 1999:464) Pradeep (2010:4) hävdar att siffran är t.o.m. 99,999 %. 
Eftersom majoriteten av all reklam riktas till den medvetna delen av 
människans psyke (logiska argument), skulle det betyda att företagen i nuläget 
talar endast till 5 % (eller 0,001 %) av hjärnan. Varför? 

Det kan ofta kännas lockande att rikta sin reklam till en bred publik där alla är 
potentiella köpare. (Aaker & Myers 1987:38) Bortom de rosenröda glasögonen 
visar verkligheten att konsumenterna observerar endast kring 2 % av alla 
marknadsföringsmeddelanden de möter dagligen. Eftersom endast 0,1 % av 
denna marknadsföring sägs ha en inverkan på konsumenten skulle det betyda 
att 99,9% av all marknadsföring är onödig. (Takala 2007:13-14) 

Det är väl lite som med landskap – man ser helheten och noterar inte varje 
grässtrå eller varje moln. Också inom reklamvärlden måste man acceptera att 
ingen kan notera allt som erbjuds. (Aaker & Myers 1987:165, 234) Utmaningen 
är att få mottagaren att ta till sig en maximal mängd information med minsta 
möjliga ansträngning och gärna föra budskapet vidare. En begränsad mängd 
idéer måste alltså på något sätt förmedlas på ett begränsat utrymme med en 
begränsad budget. 

Utmaningarna förkroppsligas i.o.m. att reklamens andel minskar. Särskilt den 
tryckta reklamen utmanas av digitala medier. Tidningen Markkinointi& 
Mainonta (3/2013) rapporterar att både dagstidningar och tidskrifter fick backa 
7 % år 2012. Vidare sjönk den tryckta reklamens andel av hela reklamkakan ner 
till 54,1 % (se Figur 1 för en mer detaljerad uppdelning). Var kommer 
reklamkostnaderna att allokeras i framtiden? Går de tryckta medierna mot en 
långsam död eller finns det hopp vid sidan av den teknologidrivna trenden? 
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Figur 1 - Mediamyynti 2012 

 

Källa: Markkinointi&Mainonta 3/2013 via TNS Gallup 

Nuläget kunde illustreras genom historien om ingenjören som skulle reparera 
ångmotorn vid ett stort skepp (återgiven i Van Praet 2012:26). När ägaren fick 
se räkningen krävde han en förklaring – hur kunde 15 minuters arbete kosta 
$ 1000? Ingenjören gjorde upp följande fördelning: 

Tapping with hammer $ 0.50 
Knowing where to tap $ 999.50 
Total:  $ 1 000.00 

Också inom reklamvärlden blir det allt viktigare att veta ”where to tap”. 
Köpmannen John Wanamaker (Lindstrom 2008:20) lär ha konstaterat ”Half 
my advertising budget is wasted. Trouble is, I don’t know which half.” Frågan är 
aktuell än idag – var bör företagets reklamhammare slå sitt slag (både med 
tanke på kanaler och kostnader) för att skapa önskad effekt? 

Enligt Van Praet (2012:5) lever vi i en illusion som styr bl.a. 
marknadsföringsbesluten i fel riktning. Problemet är att vi tror att den 
rationella, medvetna delen av hjärnan håller i trådarna eftersom den 
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representeras av vår inre röst. I verkligheten är vårt undermedvetna mycket 
starkare. Våra känslor, koordinerade av det limbiska systemet, kan t.ex. aldrig 
’stängas av’ vilket gör dem till logikens överman. (D’Amicis et al. 2011) ”Your 
decisions are strongly prepared by the brain activity. By the time conciousness 
kicks in, most of the work has already been done.” Så skriver Haynes (Keim 
2008) som med hjälp av en fMRI-skanner (functional magnetic resonance 
tomography, se 3.6.3 för en utförligare beskrivning) kunde förutspå 
testpersonernas beslut 7 sekunder i förväg. Det är nämligen så att hjärnan 
förbereder beslutet fram till tidpunkten då personen blir medveten om det. 
Samma fakta bekräftas av D’Amisis et al. (2011) som rapporterar att människor 
är kapabla att göra motiverade val (s.k. quality choices) på otroliga 230 
millisekunder. När vi får en idé eller en insikt blir vi således medvetna om en 
sak som hjärnan visste redan för en stund sedan. Varför tar vi inte tillvara på de 
här insikterna? 

Penenberg (2011:89) identifierar en svag länk: “The world has changed, and yet 
so much market research is still conducted the same old way.” Trots att 
reklamforskningen traditionellt fokuserat på att fälla diverse statistiska 
omdömen om konsumenterna på marknaden är det minst lika viktigt att veta 
hur och varför resultaten skapas. (Aaker & Myers 1987:162) Som Pradeep 
(citerad i Penenberg 2011:89) konstaterar: ”in the tale of our inner lives, we 
have always been unreliable narrators.” Människor kan inte rapportera om sitt 
undermedvetna (muntligt eller skriftligt) eftersom de kognitiva processerna till 
största delen är dolda. Frågor och svar skapar filter som gör att kvaliteten på 
den personliga utvärderingen blir lidande. (Nisbett & Wilson:1977, Wilson & 
Schooler:1991, Lee, Broderick & Chamberlain 2007:200; Vakratsas & Ambler 
1999:32) Med detta sagt kan man fråga sig hur pålitligt datamaterial som 
egentligen samlas in t.ex. via fokusgrupper eller enkäter? Om testpersonerna 
inte förmår att förmedla sina verkliga (undermedvetna) åsikter verkar de s.k. 
traditionella metoderna endast mäta ytliga åsikter. 

För att gå tillbaka till Plato verkar det som att reklamindustrin tippar på fel häst 
för tillfället. Konsumenterna fattar inte beslut bara genom logik och rationella 
resonemang – intuitionen, det som känns rätt, väger faktiskt mer. Som 



 

 

14 

Plassman, Ambler, Braeutigam och Kenning (2007:152) uttrycker det: ”If our 
brains were merely calculators, advertising would have little to contribute.” 

Det krävs inga stora matematiska uträkningar för att inse att en stor del av 
hjärnkapaciteten – och reklambudgeten – för tillfället går förlorad. Ur 
reklambyråernas synvinkel innebär detta en allt större prestationsångest. 
Kunderna vill ha valuta för sina pengar och det räcker inte längre att tro sig veta 
vad som fungerar. En djupare förståelse för konsumenterna behövs för att skapa 
effektiv reklam. (Vakratsas & Ambler 1999:26) Hur kunde reklambyråer 
försäkra sig om att idéerna håller? Hur kunde reklam säljas med löften istället 
för grova gissningar? Hur kunde ett företag placera sin reklam bland den 
eftertraktade 0,1 % som konsumenterna uppmärksammar? 

Genom att kombinera forskning inom psykologi, neurologi och marknadsföring 
med nya teknologiska möjligheter inleder neuromarknadsföringen ett nytt 
tidevarv. (Wilson, Gaines & Hill 2008:390) För första gången erbjuds forskarna 
en unik möjlighet att objektivt studera äkta känslor och behov när de uppstår. 
(Ambler et al. 2000:18) Det är nu möjligt att identifiera hur, var och i vilken 
omfattning olika delar av hjärnan aktiveras t.ex. när vi ser på reklam. (Lee et al. 
2007:203; Ahlert et al. 2006:165) ”Experts can now study the brain … and 
human beings who can remember the past, act in the present and plan for the 
future – sometimes all at once.” (Gordon 2001:283) Slutresultatet blir riktiga 
bilder av fungerande hjärnor. 

Eftersom neuromarknadsföring är ett tämligen nytt begrepp är den bristfälliga 
akademiska forskningen till viss del förståelig, men onekligen problematisk. 
Som Fugate (2007:385) uttrycker det: ”…there are not many academic articles 
to reference, little hard data and lots of opinions.” Dock är det största problemet 
att den akademiska forskning som existerar är utspridd (se diskussionen i 1.4 
samt BILAGA 1) och svår att tillämpa i praktiken. För att citera Plassman et al. 
(2007:166): ”From a practitioner’s perspective, however, the current research is 
a patchwork of largely unrelated studies addressing a wide range of potentially 
relevant issues. It appears that, to date, no direct ‘recipes’ can be derived from 
this new research.” Van Praet (2012:24-25) efterlyser ”tools, not rules” men 
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erkänner att en förändring i hela reklambranschen inte är möjlig utan ett 
system som ger insikterna perspektiv. Också Saad (2011:26) saknar ett ramverk 
för att organisera teorierna och skapa ett sammanhang för ”the otherwise 
disjointed findings”. Utan varken ramverk eller modell finns risken att 
neuromarknadsföringen förblir, så som Saad (2011:26) uttrycker det, ”a fishing 
expedition for pretty brain images”. Det måste byggas en bro mellan 
hjärnforskarna och reklambyråerna så att fiskefångsten kan förädlas till 
framtidens reklam. 

Forskarna är med andra ord hoppfulla inför de revolutionerande möjligheterna 
som neuromarknadsföringen erbjuder men teorierna och upptäckterna måste 
göras om till riktiga verktyg. Det finns ett behov för ett teoretiskt ramverk som 
ger neuromarknadsföringen en mer tydlig definition. Likaså behövs en konkret 
modell som ger reklambyråerna insikter i hur neuromarknadsföring kan 
användas som en naturlig del av det dagliga arbetet, dvs. i den kreativa 
processen. Hjärnforskning i sig är ett ganska ’tungt’ ämne och måste därför 
introduceras genom en enkel, lättförståelig modell som genast kan tas i bruk. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte är tudelat: 

För det första ämnar jag att sammanställa litteratur om reklam och 

neuromarknadsföring för att ge de splittrade teorierna ett sammanhang. 

För det andra har jag för avsikt att förankra det teoretiska ramverket i verkligheten 

genom att skapa en konkret modell som illustrerar hur neuromarknadsföring kan 

användas som en del av den kreativa processen vid reklambyråer. 

1.3 Avgränsningar 

Mitt fokus är den kreativa processen, dvs. reklam sedd från reklambyråns 
skapande synvinkel. I enlighet med den avgränsning som Nyilasy, Whitehill 
King, Reid och McDonald (2011:168) gör i sin studie kommer även jag att 
huvudsakligen behandla reklam i tidningar eller tidskrifter. Andra former av 
tryckt reklam, t.ex. utereklam, direktreklam eller reklam i allmänna 
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kataloger/publikationer (t.ex. gula sidorna), beaktas inte. Jag kommer inte 
heller att studera reklam i radio/tv eller reklam i digitala medier. 
Avgränsningen gäller också digitala versioner av dagstidningar/tidskrifter, 
fastän jag medger att de är viktiga för de tryckta mediernas framtid. 

Dessa avgränsningar bottnar i den enkla sanningen att tv, radio och digitala 
medier kan erbjuda mycket rikare upplevelser (t.ex. 3D, rörlig bild, ljud) än de 
tryckta medierna för tillfället förmår att förmedla. Dock erkänner jag att också 
tryckta medier ges ett större djup t.ex. med hjälp av QR-koder, hologram eller 
andra trycktekniska effekter. Mitt utgångsläge är ändå främst tryckt reklam i sin 
traditionella, tvådimensionella form. 

Effekterna av omkringliggande reklam eller redaktionellt innehåll kommer inte 
heller att beaktas. Därför har jag i mån av möjlighet försökt studera endast 
helsidesannonser eftersom effekten således minimeras. Angående målgrupp är 
mitt fokus kategorin B2C (business to consumer) eftersom detta oftast utgör 
den största kundgruppen vid reklambyråer. Reklam för B2B (business to 
business) eller specifik reklam som görs för politiska partier, den offentliga 
sektorn eller olika icke-vinstbringande organisationer är av mindre vikt. 

Framtida forskning får visa hur mina teorier fungerar för övriga reklamformer 
som faller utanför ovanstående avgränsningar. 

1.4 Metod 

Jag kommer att, genom en litteraturstudie, sammanställa existerande forskning 
inom psykologi, hjärnforskning och marknadsföring. Också reklamforskning 
(speciellt den kreativa processen för tryckt reklam) kommer att utforskas enligt 
samma princip. Allt material inom respektive område studeras enligt ovan 
presenterade ramverk (syfte och avgränsningar). Min tanke är att granska 
nuläget via den traditionella forskningen och sedan utforska de nya 
möjligheterna som neuromarknadsföringen erbjuder inför framtiden. 

För att hitta en fungerande metod har jag tagit exempel av Nyilasy et al. 
(2011:167) som utfört en omfattande litteraturstudie där de studerat reklam 
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mellan åren 1960-2011. Liksom författarna (ibid) är inte heller min avsikt att 
presentera ”scientific and in-depth analysis of every research article”. Inom mitt 
breda forskningsfält (psykologi, hjärnforskning, marknadsföring, reklam) är det 
mer ändamålsenligt att söka mervärde och insikter genom att identifiera central 
forskning. 

Nyilasy et al. (2011:168) utförde sin litteraturstudie genom att välja ut fyra 
akademiska reklamjournaler (Journal of Advertising Research, Journal of 
Advertising, International Journal of Advertising, Journal of Current Issues 
and Research in Advertising) och tre akademiska marknadsföringsjournaler 
(Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Marketing Science). 
Forskarna sökte sedan igenom databasen Business Source Premier med utvalda 
sökord (t.ex. print, newspaper, magazine, advertising). Eftersom ovanstående 
journaler verkade berika författarnas reklamforskning valde jag samma 
utgångsläge. Mitt fokus föll slutligen på följande journaler (artikelmängd inom 
parentes): Journal of Advertising Research (10), Journal of Advertising (8), 
Journal of Consumer Research (7) och Journal of Marketing Research (4). 
Med två undantag (Journal of Current Issues and Research in Advertising, 
Marketing Science) använde jag mig alltså, med goda resultat, av samma 
journaler som Nyilasy et al. (ibid). För att söka igenom journalerna använde jag 
mig dock av Svenska handelshögskolans s.k. Nelli-databas och hittade relevanta 
artiklar bl.a. med sökorden advertising, ad, neuromarketing, print, newspaper, 
magazine, brain och psychology. 

De utvalda artiklarnas referensförteckningar visade sig dessutom skapa en 
värdefull språngbräda för att hitta nya källor. Genom att följa trådarna i 
nystanet samlade jag därmed kunskap från ett stort antal enskilda journaler 
som kunde bidra med 1-3 artiklar var (mer specifik fördelning i Tabell 1). 
Journalernas mångfald kan ses som ett bevis för den splittrade akademiska 
forskningen som lyfts fram i problemdiskussionen, men det berättar ändå inte 
hela sanningen. För att bättre åskådliggöra helheten har artiklarna därför i 
BILAGA 1 delats in enligt följande huvudkategorier (artikelmängd inom 
parentes): affekt (8), hjärnforskning (6), neuromarknadsföring (12), 
projektledning (4), psykologi (10) och traditionell reklamforskning (30). 
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För tillfället finns det alltså överlägset mest material inom den traditionella 
reklamforskningen (inneh. forskning kring branding). Forskningens centrala 
teman är främst (reklam)tolkningsprocessen, reklamkommunikation, 
reklambudskap, reklam som begrepp och reklamens mätinstrument. Det finns 
också några konkreta planeringsmodeller och forskning kring reklamens 
beståndsdelar, dvs. text och bild. Viljan ett förstå hur effektiv reklam skapas är 
genomgående. Med andra ord är det enkelt att hitta centrala teman och 
artiklarna erbjuder t.o.m. utvecklade versioner originalmodeller. 

Inom kategorin psykologi undersöks medveten vs. omedveten tankeaktivitet, 
psykets pålitlighet (rapportering av undermedveten tankeaktivitet), kognitiv 
kapacitet, samt kroppsspråk/beteende. På ett liknande sätt byggs kategorin 
affekt upp av några centrala teman: betydelsen av känslor i reklam samt 
engagemang. Kategorin projektledning är tydligt förankrad i frågor som berör 
projektledarens vardag eller organisationen som helhet.  

Kategorierna hjärnforskning och neuromarknadsföring kompletterar 
varandra, men har ändå en ganska klar fördelning. Kategorin 
neuromarknadsföring kartlägger möjligheter, diskuterar frågor kring fri vilja 
och etik eller föreslår potentiell tillämpning inom branding, marknadsföring, 
reklam osv. Artiklarna i kategorin hjärnforskning är istället väldigt specifika 
och studerar antingen anatomi (t.ex. skallens uppbyggnad) eller enskilda 
funktioner (t.ex. uppkomsten av reciprok altruism). Med andra ord fokuserar 
hjärnforskarna på att göra den verkliga vetenskapliga djupdykningen medan 
neuromarknadsföringen bygger broar mellan olika världar. Den som vill studera 
neuromarknadsföring får med andra ord lov att samla ihop pusselbitar från 
många olika synvinklar. Om man förbiser den traditionella forskningen (reklam, 
branding, psykologi) är det därför utmanande att hitta gemensamma 
diskussionsämnen inom de två sistnämnda kategorierna. Hjärnforskarna verkar 
sträva efter att maximera mängden nya upptäckter medan forskningen inom 
neuromarknadsföringen tenderar att vara försiktig och kartläggande. 
Forskningens mångfald ger således mycket information men är svår att tillämpa 
eftersom ingen riktigt verkar veta hur garnet borde börja nystas. 
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Tabell 1 - Mängden artiklar per journal 

2 – 3 artiklar / journal 1 artikel / journal 

• Journal of Marketing (3) 

• Psychological Science (3) 

• Advances in Consumer Research (2) 

• American Psychologist (2) 

• International Journal of Advertising (2) 

• International Journal of Managing 
Projects in Business (2) 

• Journal of Consumer Behaviour (2) 

• Psychological Review (2) 

• Admap 

• Brand Management 

• Business Strategy Review 

• Cognition 

• Economic and Industrial Democracy 

• Harvard Business Review 

• Industrial and Commercial Training 

• International Journal of Vehicle Safety 

• Journal of Applied Psychology 

• Journal of Consumer Marketing 

• Journal of Experimental Social Psychology 

• Journal of Internet Commerce 

• Journal of Marketing Development and 
Competitiveness 

• Journal of Personality and Social Psychology 

• Journal of Psychophysiology 

• Neuron 

• Organizational Behavior and Human 
Decision Processes 

• Psychological Bulletin 

• The Journal of Consumer Affairs 

• The Journal of Neuroscience 

• The Marketing Management Journal 

• The Quarterly Review of Biology 

• Qualitative Market Research: 
 An International Journal 

 
Förutom akademiska journaler använde jag mig även av en del annan litteratur. 
Advertising Management av Aaker och Myers (1987) blev tidigt en stark 
bärande kraft eftersom boken verkar vara ’bibeln’ inom reklamforskning och 
återfinns gång på gång i journalernas referenslistor. När det kommer till 
specifik litteratur om neuromarknadsföring har jag utgått från Dooley (2012) 
och Van Praet (2012) som jag i ett tidigare skede införskaffat av personligt 
intresse. Även litteratur om reklambranschens legender (t.ex. Ogilvy 1964; 
Burnett 1961; Dobrow 1984; Sawyer 2006) har gett intressanta inblickar i hur 
världens främsta reklam blev till innan den digitala revolutionen. Övrigt 
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material i form av artiklar, blogginlägg, videon osv. har också varit viktiga delar 
i pusslet eftersom neuromarknadsföringen till stora delar utvecklas utanför den 
akademiska litteraturens gränser. 

Förutom insikterna som skapats av litteraturstudien har min personliga 
erfarenhet från reklambranschen också tjänat som en unik byggkloss i 
forskningsarbetet, bl.a. genom att förenkla tolkningen av jargong och nyanser. 
Det har även varit möjligt att berika de akademiska teorierna med tyst kunskap 
eftersom jag i egenskap av copywriter ständigt arbetar mitt i den kreativa 
processen. Min branschspecifika kunskap har varit särskilt värdefull vid 
utformandet av den nya modellen eftersom jag ständigt kunnat relatera teori till 
verklighet. Den andra delen av syftet har således uppnåtts genom en finkänslig 
kombination av teoretisk kunskap, personlig erfarenhet och intuition. 

1.5 Arbetets upplägg 

KAPITEL 1 leder in läsaren i det undermedvetnas fascinerande värld genom 
att presentera aktuella problem och frågeställningar. Även reklamvinklingen i 
avhandlingen introduceras. Kapitlet avslutas med en redogörelse av syfte, 
avgränsningar och metodologi för att ge avhandligen ett tydligt ramverk. 
Avsnittet Metod (1.4) innehåller bl.a. en redogörelse över BILAGA 1, som 
åskådliggör varför forskningen inom neuromarknadsföringen är splittrad. 

KAPITEL 2 ger en introduktion i ämnet reklam genom att definiera vad 
reklam är samt hur och varför reklam används. Även den kreativa processen 
presenteras för att skapa en större förståelse för hur reklam blir till och vilka 
personer som ansvarar för det kreativa arbetet vid en reklambyrå. Samtidigt 
behandlas en del reklamtrender och de planeringsmodeller som finns 
tillgängliga i dagsläget. Kapitlet innehåller också en filosofisk diskussion kring 
vad som är bra reklam för att identifiera eventuella nyckelelement som 
återkommer i framgångsrik reklam. Avslutningsvis sammanfattas de s.k. 
traditionella reklamforskningsmetoderna som dominerar den akademiska 
litteraturen, åtföljd av en diskussion kring varför deras bästa tid är förbi. 
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KAPITEL 3 inleds med en djupare diskussion kring det undermedvetna, samt 
hjärnans stenåldriga beteendemönster. Resten av kapitlet skildrar konceptet 
neuromarknadsföring genom att erbjuda definitioner, beskrivningar av 
mätinstrument och förslag på hur dessa kunde användas inom reklamvärlden. 
Även psykologiska teorier behandlas. Kapitlet avslutas med en välbehövlig 
diskussion kring etik samt neuromarknadsföringens tillförlitlighet. 

KAPITEL 4 sammanställer och analyserar materialet i avhandlingen för att 
sedan utmynna i en praktisk modell. Den utvecklade modellen (baserad på 
Figur 8) berikas av utförliga beskrivningar av hur neuromarknadsföring kan 
användas som en naturlig del av den kreativa processen vid reklambyråer. Alla 
medlemmar av det kreativa teamet – från projektledare till grafiker – kan hitta 
sin plats i processen och stöda sitt arbete t.ex. genom numrerade kom-ihåg-
listor eller överskådliga tabeller. Modellens mening är inte att göra upp strikta 
regler utan snarare erbjuda välbehövlig struktur och effektivitet – en ryggrad 
som stöder upp det kreativa tankeflödet. 

KAPITEL 5 är en sammanfattning av hela avhandlingen. Slutorden hjälper 
läsaren att samla tankarna efter (hoppeligen) många nya insikter och diskuterar 
även nuläget, både inom forskningen och ute i företagsvärlden. Avsnittet 
Förslag på fortsatt forskning riktar slutligen blicken framåt för att inspirera 
kommande forskare att gräva djupare i ämnet neuromarknadsföring. Ämnet är 
utan tvekan utmanande men erbjuder också kolossala möjligheter. Det viktiga 
är att hålla diskussionen på en nivå där alla kan delta och engageras – allt från 
forskare till företag och reklambyråer.  
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2 Reklam – vad, hur och varför? 

Den enskilda mest betydande händelsen i reklamhistorien var när Gutenberg 
uppfann tryckkonsten år 1438. Fyrtio år senare, 1478, skapade William Caxton 
den första engelskspråkiga reklamen. När man sedan började trycka tidningar 
tog reklamen i de tryckta medierna fart. (Mandell 1968:24) I början var 
dagstidningarna klart viktigast och tidningarnas agenter fungerade som en slags 
reklambyrå. I slutet av 1800-talet började tidskrifterna bli allt populärare och 
höll sin plats på tronen tills radion steg fram på 1920-talet. Dagstidningarna är 
fortfarande en självklar del av de tryckta medierna och tack vare allt mer 
specialiserade publikationer har tidskrifterna dessutom blivit attraktiva för 
marknadsförare som vill nå en särskild målgrupp. (Aaker & Myers 1987:16-17; 
Nyilasy et al. 2011:167) 

Men vad är då reklam, egentligen? Det här kapitlet ger en kortfattad 
introduktion i ämnet och definierar vad reklam är samt hur och varför reklam 
används. Den kreativa processen illustrerar hur reklam blir till och samtidigt 
visas några planeringsmodeller som reklambyråer kan använda sig av. Slutligen 
presenteras de s.k. traditionella sätten att mäta reklam, åtföljd av en diskussion 
kring varför dessa behöver ett alternativ. 

2.1 Vad är reklam? 

En av de tidigaste akademiska definitionerna för reklam skrevs 1923 av Daniel 
Starch (1923:5): ”The simplest definition of advertising, and one that will 
probably meet the test of critical examination, is that advertising is selling in 
print.” I dagsläget behöver marknadsförare inte endast begränsa sin reklam till 
tryckta medier och därför är en uppdaterad definition på sin plats – fastän 
Starchs definition delvis fortfarande är hållbar. 

Enligt Aaker och Myers (1987:1) är reklam något som organisationer på den 
privata eller offentliga sektorn använder för att genom massmedia, på ett 
organiserat sätt, nå förutbestämda mål. Reklam innebär att ta ett beslut om att 
köpa och utnyttja reklamutrymme i t.ex. tv, radio, tidningar, tidskrifter eller 
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liknande massmedier. Med andra ord är reklam betald kommunikation vars 
uppgift är att öka medvetandet, förmedla information, ändra attityder eller leda 
till ett önskat beteende.  

Dock är det inte bara reklam som utformar konsumentens beteende – 
rekommendationer, den egna livsstilen, nyheter osv. har också en inverkan. 
Utöver att informera om och/eller sälja varor/tjänster kan man därför säga att 
kommunikation i form av reklam också innehar en social dimension. Trender, 
normer eller andra samhällsfrågor diskuteras ofta eftersom reklam kan påverka 
mottagarens självbild antingen positivt eller negativt. (Ambler et al. 2000:21) 
Med andra ord är företagets reklam bara en variabel i funktionen som leder 
fram till köpbeslutet. Reklamen skapar förväntningar som antingen uppfylls 
eller underkänns vid köpsituationen och därför har reklamen slutligen en 
väldigt liten makt över eventuella återköp. (Aaker & Myers 1987:508-509) Den 
verkliga kundkontakten bär därmed ett stort ansvar för vilka resultat reklamen 
skapar på lång sikt. 

För att sammanfoga definitionerna av Starch (1923), Aaker och Myers (1987) 
kan vi konstatera att reklam innebär att, på ett organiserat sätt, kommunicera 
via massmedia för att nå förutbestämda mål (t.ex. ökad försäljning). 

2.2 Hur fungerar reklam? 

Reklamens roll är något kontroversiell. Förespråkarna anser att det är en form 
av diskussion, precis som massmedia, medan kritikerna fördömer det som en 
kraft som allmänheten borde skyddas från. Reklamlegenden Leo Burnett, å 
andra sidan, ansåg att den största risken med reklam inte är att vilseleda 
människor, utan att ta död på dem med tristess. (Burnett 1965:18) Aaker och 
Myers (1987:503) anser att diskussionen bottnar i föreställningar om hur 
samhället fungerar och borde fungera. Jerry Kirkpatrick (1986:42) kommer 
därför ganska nära sanningen när han, i en artikel skriven i reklamens försvar, 
konstaterar: ”The list of sins committed by advertising is limited only by the 
creativity of its critics”. 
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Man kan säkert finna en viss sanning både hos förespråkarna och 
motståndarna, men reklam har onekligen alltid en kommunikationsfunktion 
mellan företag och konsumenter. Kollat, Blackwell och Engel (1970:48) 
förklarar händelseförloppet på följande sätt: ”the process whereby an individual 
receives stimuli through the various senses and interprets them”. Med stimuli 
avses en mängd reklamer, en enskild reklam eller en del av en reklam och hur 
dessa påverkar individens uppfattning av företaget. Varje konsument skapar 
alltså en egen tolkning av företagets budskap genom att organisera, förenkla 
eller förvränga reklamens stimuli. Om insikten är tillräckligt stark skapar den 
optimalt en impuls att agera. (Preston & Scharback 1971:22)  

Möjligen inspirerade av den klassiska kommunikationsmodellen av Wilbur 
Schramm (1954:3-26) har Aaker och Myers (1987:294), Ambler (1999:27) samt 
Vakratsas och Ambler (1999:26) skapat tämligen likasinnade modeller för att 
illustrera reklamkommunikationsprocessen (se Figur 2, Figur 3 och Figur 4). 
Man kunde säga att modellerna kompletterar varandra genom att erbjuda 
samma grundelement med aningen skiftande nyanser. Innan jag sammanfattar 
modellernas centrala tankar kan det vara motiverat att reda ut några begrepp. 

Klassiska psykologiska teorier (Lavidge & Steiner 1961:60-61) delar nämligen in 
människans beteende i tre olika dimensioner: 

1) Kognition – intellektuella, mentala eller rationella tillstånd. 
2) Affekt – emotionella eller känslomässiga tillstånd. 
3) Konation/Motivation – framåtsträvande tillstånd, tendensen att se 

objekt som positiva/negativa mål. 

Både affekt och kognition figurerar i Figur 3 och Figur 4, vilket tyder på att 
Ambler (1999) samt Vakratsas och Ambler (1999) utgått från detta tankesätt i 
sina modeller. Fastän ovanstående begrepp inte finns utskrivna i modellen av 
Aaker och Myers (1987) ser jag inga bevis för att deras tolkning av människans 
psyke skulle avvika på ett avgörande sätt.  
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Figur 2 - A Model of the Advertising Communication System 

 

 

 

 

 

Källa: Aaker & Myers 1987:294  

 

 

Figur 3 - A Tentative Model of Advertising Effects 

Källa: Ambler 1999:27 
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Figur 4 - A Framework for Studying How Advertising Works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Vakratsas & Ambler 1999:26 

Företaget som gör reklam (source) skickar ut ett meddelande (message) som de 
vill förmedla. Målsättningen kan t.ex. vara att ändra eller förstärka attityder 
och/eller beteenden, skapa ökat medvetande eller helt enkelt förmedla 
information. Reklamens innehåll och kommunikationssätt (t.ex. jämförande 
reklam, användning av humor eller rädsla) utgör helheten av det som 
konsumenten uppfattar. Allt detta kommuniceras sedan till mottagaren via 
någon kanal (channel), t.ex. tv, radio, internet, dagstidningar eller tidskrifter. 
Dock kan mottagaren av meddelandet (destination) påverkas av de diskussioner 
eller rykten (word-of-mouth) som figurerar bland hela målgruppen (receiver). 
Den stora massan kan därmed påverka attityden hos enskilda mottagare 
(destination). Samtidigt skapar även all ny information, konkurrerande reklam 
och andra distraktioner olika filter som påverkar mottagaren. För att skapa 
önskvärt beteende (choice, consumption, loyalty, habit osv.) eller nå fram till 
långtidsminnet (long term memory) måste reklamen därför hos varje mottagare 
gå igenom en process av rationell analys (cognition), känslor (affect) och 



 

 

27 

minnesbilder eller upplevelser (memory, experience). (Aaker & Myers 
1987:294-295; Ambler 1999:27; Vakratsas & Ambler 1999:26) 

En modell av Aaker och Myers (1987:220) ger en del insyn i hur ovan nämnda 
informationsfilter skapas (Figur 5). 

Figur 5 - The Perception Process 

Källa: Aaker & Myers 1987:220 

Ett naturligt informationsfilter skapas eftersom ingen kan läsa alla tidningar, 
köra förbi alla utereklamer, se alla tv-program osv. Fastän en taxichaufför skulle 
köra förbi 90 % av all utereklam i sin hemstad uppmärksammar han/hon inte 
varenda en. Människan kan endast ta till sig en begränsad mängd stimuli från 
sin omgivning och därför kan det även finnas extrema skillnader mellan hur 
individer inom samma målgrupp uppfattar en reklam. Det finns nämligen också 
ett personligt informationsfilter som definieras av vad man tycker om, vad man 
intresseras av, egna attityder och värden, social status, informationsbehov osv. 
För ett brand gäller det alltså att erbjuda målgrupperna argument, erbjudanden 
och innehåll som är högrelevanta i deras liv. 

Eftersom människor har ständigt varierande informationsbehov varierar också 
informationssökningen. Tabell 2 illustrerar hur de olika söksätten skiljer sig 
från varandra. Aktivt sökande (Active Search) avser situationer då man behöver 
information om något nytt, t.ex. innan man får sitt första barn. Sökprocessen är 
aktiv eftersom personen söker information också från sådana källor som 
han/hon vanligtvis inte använder (t.ex. tidningar, diskussionsforum, 
webbsidor). Vid passivt sökande (Passive Search), t.ex. när man funderar på att 
byta bil eller lägenhet, används främst välbekanta källor. Fastän man inte 
medvetet söker information kan man dessutom undermedvetet följa med 
reklam på ett sådant sätt att man ändå tar del av informationen 
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(Passive Attention). Om något fångar intresset tillräckligt, t.ex. en ny produkt, 
kan man sedan övergå till passiv eller aktiv informationssökning. 

Tabell 2 - Informationssökning 

Sökmetod Typfall Informationskällor 

ACTIVE SEARCH 

(behov av ny information) 

Väntar sitt första 

barn 

Vänner och bekanta, top-of-mind källor, obekanta 

källor som vanligen inte används (t.ex. tidningar, 

diskussionsforum, webbsidor) 

PASSIVE SEARCH 

(behov av alternativ) 

 

Funderar på att 

byta bil eller 

lägenhet 

Top-of-mind källor som kollas nu och då 

PASSIVE ATTENTION 

(iakttagare) 

Har inga särskilda 

behov 
Följer undermedvetet med olika källor 

 

MacInnis och Jaworski (1989:2) ger också en del insyn i tolkningsprocessen 
genom att dela in reklam i två olika kategorier enligt målgruppens behov: 

1) Utilitär reklam 
2) Expressiv reklam 

Utilitär reklam innebär att en produkt löser ett problem, t.ex. rengöringsmedlet 
som lovar att avlägsna rödvinsfläcken från bordsduken. Som namnet antyder 
innebär expressiv reklam däremot en vilja att återspegla och/eller förstärka en 
verklighetstrogen eller önskvärd bild av det egna jaget. En person som är mån 
om sitt hår dras t.ex. till visuellt tilltalande schamporeklam, medan en person 
med mjällproblem utvärderar reklamen enligt hur schampot kan lösa dennes 
problem. (MacInnis & Jaworski 1989:3) 

Det är ofrånkomligt att ovanstående modeller är schematiska framställningar av 
verkligheten. Konsumenter växlar oftast inte från ointresserade individer till 
övertygade köpare enligt en linjär process. För att citera Robert Sawyer 
(2006:46): ”Even the world’s most eloquent advertisement can never move a 
consumer to act instantaneously. The best that it might accomplish is to hurry 
along the process. But to the extent that copywriters can shorten the time 
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between the message and the sale, then they have done their job well.” Dock 
anser jag att en kombination av modellerna utvecklade av Aaker och Myers 
(1987), Ambler (1999) samt Vakratsas och Ambler (1999) erbjuder en tillräcklig 
överblick och en god grundförståelse för hur reklamkommunikation fungerar. 

2.3 Varför gör man reklam? 

Lavidge och Steiner (1961:59) anser att reklamens främsta uppgift är att skapa 
omedelbar försäljning men erkänner att detta ändå inte är det enda måttet för 
effektivitet. Ändrade attityder och en förbättrad image kan också leda till ökad 
försäljning i framtiden, vilket illustreras av Figur 6. (Aaker & Myers 1987:87) 
Med andra ord blir effekterna inte alltid omedelbart synliga eftersom reklam 
kan ses som en sorts långsiktig investering. Om absolut inget händer inom den 
närmaste framtiden är det enligt Lavidge och Steiner (ibid) dock inte särskilt 
troligt att reklamen åstadkommer några resultat. Vilka är då de andra orsakerna 
till att företag gör reklam? 

Figur 6 - Long-Run Impact of Advertising 

 

 

Återgiven enligt Aaker & Myers 1987:87. 

Eftersom varje brand utgår från att vara obekant för sin målgrupp blir 
reklamens första uppgift att skapa medvetande. Nästa steg är att lära 
målgruppen något om brandet – vem är det till för, hur skiljer det sig från 
konkurrenterna och vilka är dess specifika styrkor? Fastän den ökade 
kunskapen förflyttar konsumenterna närmare ett inköp måste avsikterna 
omformas till konkreta handlingar. Därför innebär det tredje steget att brandet 
måste aktivera konsumenterna så att de söker fram mer information, besöker en 
affär eller köper en produkt/tjänst. Stratten (2010:xvi) kallar det här skedet för 

advertising

new customers

change attitude
improve image

immediate
sales future sales
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”Buy or Good-buy” eftersom den första kontakten till stor del påverkar 
konsumentens framtida attityd och köpbeteende. Om negativa attityder uppstår 
är det svårt att ändra dem genom reklam eftersom företaget (i kundens ögon) 
inte håller det som reklamen lovar. (Aaker & Myers 1987:105, Lavidge & Steiner 
1961:59-60) 

Figur 7 - Attitude Segments for a Hypothetical Brand 

 

 

 

 

 

 

Källa: Aaker & Myers 1987:160 

Enligt Aaker och Myers (1987:160-162) kan man identifiera sju olika 
attitydsegment (Figur 7) som främjar förståelsen för målmarknaden. 
Väletablerade brand har en förskjutning till höger, dvs. en hög nivå av positiva 
attityder på marknaden. En förskjutning till vänster kan antingen innebära 
negativa attityder bland konsumenterna eller vara ett tecken på att ett brand är 
nischat, dvs. starkt fokuserat på ett snävt segment, utan några behov av att 
försöka ändra alla attityder på marknaden. Figur 7 illustrerar alltså attityden till 
ett brand och därmed visar y-axeln hur stor marknadsandel (%) brandet har i de 
olika attitydsegmenten. 

För ett brand som nyss äntrat marknaden kan följande segment identifieras: 

1 – 3 En liten grupp människor som föredrar andra brand. De är 
medvetna om det nya brandet, men överväger inte det som ett 
alternativ. 
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4 Människor som inte är medvetna om brandets existens, dvs. saknar 
attityd. De ser inte heller skillnader inom produktklassen i fråga och 
gör därför köpbeslut på måfå. 

5 – 7 Ett litet segment lojala och nöjda storkonsumenter. Deras positiva 
känslor avspeglar även deras köpbeteende. 

I enlighet med attitydsegmenten blir reklamens roll att förflytta människor i den 
positiva riktningen, dvs. göra negativa attityder positiva, neutrala attityder 
positiva eller uppehålla och förstärka positiva attityder. Eftersom 
konkurrerande företag ständigt försöker främja sina egna brand blir de en kraft 
som verkar i motsatt riktning. Fastän konkurrenterna inte skulle idka aggressiv 
marknadsföring bör ett företag alltid sträva till att hålla sina målgrupper på 
högra sidan om segment 4. ”Just as a good friend can be forgotten when not 
around, so a good brand can be forgotten”, som Aaker och Myers (1987:161) 
uttrycker det. 

Reklam är därmed också ett viktigt sätt att uppehålla ett brand, så att det inte 
glöms bort. Konsumenter kan dessutom anta att företag som investerar stora 
summor i att bravera för allmänheten inte vill riskera att dåliga 
produkter/tjänster smutskastar deras namn och skadar investeringen. (Aaker & 
Myers 1987:517, Hansen & Christensen 2007:200) Reklam skapar även en 
djupare upplevelse av brandet genom att länka det till livsstilar och 
känslotillstånd. (Aaker & Myers 1987:518) ”People don’t go to cocktail parties 
because they are thirsty”, som man brukar säga. Enligt samma filosofi kan 
företag använda sig av reklam för att skapa något större än försäljningen av 
varor/tjänster. Det viktigaste är att identifiera målet med den egna reklamen 
och säga rätt sak, vid rätt tidpunkt, när rätt personer lyssnar. För att skapa det 
där oförglömliga reklambudskapet behövs sedan en rejäl dos kreativitet. 

2.4 Den kreativa processen 

“Considering the disproportionate role creativity plays in advertising practice, 
research has not adequately addressed it”, säger Koslow, Sasser och Riordan 
(2003:96) som undersökt begreppet kreativitet vid reklambyråer. Fastän många 
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säkert skulle säkert sätta likhetstecken mellan kreativitet och effektivitet menar 
forskarna (ibid) att kreativiteten har ett egenvärde – ”creativity is a mission of 
the entire advertising industry”. Därför är det inte så konstigt att reklambyråer 
ständigt tävlar om olika kreativa utmärkelser – belönad kreativitet blir en sorts 
förtjänad kredibilitet. Dock återstår problemet att en panel i Cannes och 
produktens verkliga målgrupp kan ha olika uppfattningar om vad som verkligen 
är kreativt och prisvärt. 

Vad är då kreativ reklam och hur blir den till? Efter att hittills ha diskuterat 
reklam genom frågeställningarna vad, hur och varför tar vi nu steget in i 
reklambyråernas vardag. Figur 8 är en förenklad illustration av den kreativa 
processen, dvs. hur reklambyrån konkret går till väga för att förverkliga idéer. 

Figur 8 - Model of the Creation and Production Process 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Aaker & Myers 1987:368-380 
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Följande delar kommer att beskriva de olika delmomenten i den kreativa 
processen främst utgående från Aaker och Myers (1987:368-380) ursprungliga 
text. Jag har dock också valt att inkludera mina egna tankar och erfarenheter 
som copywriter, samt berika skildringen med insikter av andra författare. 
Eftersom själva reklamproduktionen oftast outsourcas t.ex. till tryckerier eller 
produktionsbolag har jag valt att inte beakta produktionsdelen (Production 
Stage) som en del av den kreativa processen. De förverkligande parterna 
betraktas snarare som externa experter som vid behov kan bidra till 
uppkomsten av kreativa lösningar (t.ex. produktionsmetoder, materialval). 

Trots att den kreativa processen kan illustreras och beskrivas enligt modellen i 
detta kapitel är det dock viktigt att inse det som Aaker och Myers (1987:366) 
själva påpekar: det är omöjligt att skapa en exakt formel för hur bra reklam 
skapas. Författarna (ibid) konstaterar: ”It is like asking an artist to explain how 
to create and produce a great painting. Although we might recognize greatness 
in the final output of the process, it is difficult to set up a creation and 
production system that will always guarantee such greatness.” Figur 8 är ändå 
en bra utgångspunkt för att illustrera den kreativa processen i stora drag. 

2.4.1 Rollfördelning 

För att göra rollfördelningen i den kreativa processen överskådlig och 
underlätta förståelsen för de olika delmomenten följer här (i enlighet med 
Aakers och Myers modell, dvs. Figur 8) en presentation av det kreativa teamet 
vid reklambyrån: 

1) Art Director (AD) – skapar och planerar allt grafiskt/visuellt material. 
2) Copywriter – skapar allt textmaterial och planerar struktur/layout. 
3) Creative Director – övervakar arbetet, ser till att alla arbeten hållen en 

tillräckligt hög kvalitetsnivå. 
4) Traffic Department – gör upp tidtabeller, håller deadlines, sänder ut 

färdigt material till media osv. 

Koslow et al. (2003) har även räknat in följande personer i det kreativa teamet: 
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5) Account Executive – kundansvarig projektledare som är länken 
mellan kunden och det kreativa teamet. 

6) Media Personnel – har hand om medieplaneringen, dvs. var, för vem 
och när reklamen skall synas. 

7) Research Department – vissa reklambyråer har en egen avdelning 
som ansvarar för marknads- och reklamundersökningar. 

Eftersom sammansättningen i kreativa team kan variera (bl.a. beroende på 
projektets omfattning) kommer benämningen ’kreativt team’ i fortsättningen att 
användas som en sammanfattande och förenklande term, där alla de roller som 
definierats av Aaker och Myers (1987), samt Koslow et al. (2003) kan ingå. 

2.4.2 Projektledning 

Vissa projekt kan behöva t.ex. flera Art Directors eller nischad kunskap av 
någon som är specialiserad på ett särskilt kundsegment. Således är ofta några 
nyckelpersoner aktiva genom hela projektet medan experter utanför 
projektgruppen kan kallas in vid behov. Koch (2004:294) skriver: ”In the design 
process, problem-solving most frequently occurs through directly conferring 
with colleagues who have solved a similar problem before.” Ur projektledarens 
synvinkel kan det vara en utmaning att koordinera en projektgrupp utan klara 
gränser, men samtidigt möjliggör det ett obehindrat kreativitets- och 
kunskapsflöde inom organisationen. Trots att det knappast kan kallas medveten 
projektledning menar Koch (ibid) att de möjligheter som skapas ”in the 
interaction with external contacts, developers, clients and others” automatiskt 
leder projektgruppens kunskap och kompetens i en viss riktning. 

Fastän projektledning inte direkt nämns av Aaker och Myers (Figur 8) kommer 
jag därför att ägna några tankar åt ämnet. Det är trots allt av ytterst stor 
betydelse att det kreativa arbetet styrs i rätt riktning från början till slut. 
Projektledaren är dessutom inte endast ansvarig för projektets slutresultat utan 
måste även försäkra sig om att medlemmarna i det kreativa teamet är 
motiverade att göra ett bra arbete. Ett optimistiskt team har bevisligen en god 
laganda och en hög produktivitet, men Smith, Bruyns och Evans (2011:25) 
påminner ändå att optimismnivån måste hållas på en realistisk nivå. 
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Projektledaren måste också sträva till att minimera alla externa distraktioner, 
dvs. se till så att teamet kan fokusera på relevanta saker. 

De s.k. traditionella verktygen kan vara svåra att tillämpa för kreativa projekt 
eftersom projekts framgång ofta definieras enligt den s.k. järntriangeln (iron 
triangle) som främst fokuserar på tid, kostnad och omfattning (se t.ex. 
Leybourne 2009:521). Dock verkar det finnas en ökande vilja att tillåta friare 
arbetssätt och istället begränsa projektplanen till, så som Edmonds (2010:317) 
uttrycker det, “a controlled and organized beginning, middle and end”. Eftersom 
en improviserad process fokuserar mer på att skapa än att planera blir det 
därför väldigt viktigt med regelbundna kontroller (key decisions) som försäkrar 
att projektet följer rätt spår. (Edmonds ibid; Leybourne 2009:520) 

En nytänkande projektledningsmetod, som också kunde lämpa sig för 
reklambyråer, är därmed Agile Project Management (APM) som uppmanar till 
samarbete och gemensamma mål framom rutiner och statiska processer. 
Förespråkarna (se t.ex. Leybourne 2009:528) argumenterar att förkortade och 
förenklade delmoment gör APM snabbare och effektivare, medan motståndarna 
ifrågasätter den sparsamma dokumentationen under processen. I metodens 
försvar jämför Leybourne (ibid:524) APM med komplexitetsteori där “new 
outputs can be created in ways that are not predictable, and … the results often 
manifest themselves at a “tipping point” between order an chaos.” 

På basen av APM anser Leybourne (ibid:524) således att projektets livscykel 
borde vara följande: 

1) Envision (Visualisera) 
2) Speculate (Spekulera) 
3) Explore (Utforska) 
4) Adapt (Tillämpa) 
5) Close (Avsluta) 

På detta sätt kan teamets medlemmar experimentera med olika metoder och 
närma sig problemet från nya synvinklar för att hitta en lösning. För att 
ovanstående process skall fungera måste hela teamet, särskilt projektledaren, 
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förstå och acceptera att arbetet kan avvika från den ursprungliga projektplanen. 
Dock menar Leybourne (ibid:528) att improvisation snarare är att svara på ett 
behov än att korrigera ett misstag. Intuition kan också vara ett effektivt sätt att 
snabbt hantera stora mängder motsägelsefullt datamaterial och göra snabba 
beslut på basen av tidigare erfarenheter – något som kommer väl till pass i den 
kreativa processen. 

2.4.3 Briefing 

Ur en projektledares synvinkel börjar varje nytt arbete med en briefing. Det kan 
t.ex. vara ett möte där kunden berättar om sina behov och önskemål. Allt som 
projektledaren får veta skall sedan kommuniceras vidare till det kreativa 
teamet. Detta moment diskuteras också endast ytligt av Aaker och Myers (1987). 
Enligt Caddell (2013:62) är det mest centrala i briefingen att ”educate teams on 
the assignment and to inspire their creativity”. Vidare anser Caddell (ibid) att 
”briefs should be brief but they should also be exciting, remarkable, and 
inspiring” och har skapat följande lista för att sammanfatta briefingens innehåll: 

1) Your Mission: a single sentence that encapsulates the brief for the creative 

teams (completed last). 

2) The Situation: a short overview of the conditions that precipitated the 

assignment and the central business or cultural challenge to overcome. 

3) The Target: lead with any desired demographics and psychographics of the 

product but offer the creatives a host of digitally networked groups that either 

represent or influence members of this group. 

4) Your Ammo: media placements, creative assets, brand properties, and other 

opportunities that can be leveraged for the assignment. 

5) Timing & Mandatories: creative considerations, legal requirements. 

6) Leverage Points: different factors to attack in order to influence the situation, 

seen as a host of creative ways in for teams. 

7) Insights: a grab-bag of fresh perspectives fueled by category conventions, 

cultural tensions, and consumer motivations. 

8) Inspiration: comparative/competitive examples of executions related to the 

challenge. 
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Med andra ord svarar briefingen på frågor som Vad är målet med 
reklamen/kampanjen? Vem är målgruppen? Vad bör beaktas vid utförandet? 
Har kunden speciella förväntningar eller önskemål? osv. Fastän de flesta 
bemöter strikta riktlinjer med hatblandad kärlek påminner Koslow et al. 
(2003:101) att ’fria händer’ fortfarande är det värsta en kund kan ordinera åt sin 
reklambyrå. Förutom att kräva tillräckligt specifika instruktioner att 
kommunicera vidare internt måste projektledaren därmed också göra upp klara 
spelregler med kundföretaget. Enligt Koch (2004:294) skapar det stor osäkerhet 
när projektets förutsättningar inte är stabila och/eller innehållet ändras 
drastiskt i flera omgångar. 

Innan projektet börjar verkställas diskuterar projektledaren även med Media, 
Traffic Department och/eller Research för att kunna komplettera briefingen 
med information angående medieval, forskningsresultat och tidtabell. 
Uppsättningen är väldigt beroende av hur mycket information kunden kan bidra 
med (t.ex. information om målgrupper, färdigt bokade medieutrymmen), samt 
vilka in-house tjänster reklambyrån kan erbjuda. 

2.4.4 Creative process 

I den kreativa processen är de viktigaste frågorna vad som skall berättas, hur 
det skall berättas och för vem det skall berättas. (Aaker & Myers 1987:39) 
Processen i sig är en ständig diskussion mellan olika experter som alla har en 
egen syn på hur den optimala reklamen borde se ut. Någon tycker att man 
lyckas när mediebudgeten är bättre optimerad än konkurrenternas, en annan 
ger tummen upp när reklamen får toppbetyg i olika reklamtester (dessa 
diskuteras i slutet av kapitlet) och en tredje applåderar reklam som är 
on strategy, dvs. följer brandstrategin. Det finns också en del personer som 
använder en mer estetisk och känslosam måttstock – ofta nära länkad med 
deras personliga smak. (Koslow et al. 2003:98) På ett sätt har de alla rätt. 

När tryckt reklam skapas består teamet minst av en copywriter och en AD. 
Tillsammans skapar de ett koncept för reklamen och bestämmer även vilken 
kreativ strategi som kommer att användas för att förmedla budskapet. Arbetet 
fördelas så att copywritern har huvudansvar för strukturen och texten medan 
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AD:n fattar beslut om det visuella. (Aaker & Myers 1987:366) Det är lätt hänt att 
det kreativa teamet rycks med under brainstormingen, vilket gör att 
reklamkonceptet kan landa för långt från den ursprungliga briefingen. Så kallat 
”I-candy”, konst för det egna ögat, är heller sällan en hållbar lösning. Innan 
reklamen flyttas från planeringsbord till förverkligande är det därför den 
kreativa ledarens (CD) ansvar att godkänna idén. Skisserna passerar oftast 
också projektledarens bord eftersom han/hon har den djupaste kunskapen om 
vad reklamen bör uppnå. (Koslow et al. 2003:98, 100) 

2.4.5 Copywriting / Illustrating 

Efter att konceptet godkänts av både CD och projektledare inleds copywriting-
fasen där copywritern börjar förädla de ursprungliga idéerna. När det handlar 
om tryckt reklam skriver copywritern rubrik och brödtext (body copy, dvs. 
huvudargumenten), samt funderar på layout och struktur. 

Det som ofta debatteras, speciellt för tryckt reklam, är hur lång texten bör vara. 
I allmänhet är standarden inom reklambranschen att texten skall hållas kort och 
slagkraftig, men det finns även exempel på framgångsrik reklam med lång copy. 
(Aaker & Myers 1987:224; Jae 2011:152) Copywriterlegenden David Ogilvy 
(1964:108-110) har sagt följande om textmängden i en reklam: 

How long should your copy be? It depends on the product. If you are advertising 
chewing gum, there isn’t much to tell, so make your copy short. If, on the other hand, 
you are advertising a product which has a great many different qualities to recommend 
it, write long copy: the more you tell, the more you sell. ... Research shows that 
readership falls off rapidly up to fifty words of copy, but drops very little between fifty 
and 500 words. 

Aaker och Myers (1987:373) ger samma råd: ”Copywriting obviously becomes 
more important in the case of long copy ... and less important in the case where 
few words are included”. Å andra sidan var det en gång en arkitekt som ansåg 
att små utrymmen kräver stor eftertanke – en filosofi värd att beakta också i 
reklamvärlden. 

Förutom tekniska detaljer som textens längd är det också viktigt att copywritern 
funderar på vilken ansats som fungerar bäst för målgruppen. De klassiska 
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retoriska begreppen används t.ex. ofta inom reklam för att göra budskapet så 
övertygande som möjligt (Aaker & Myers 1987:305): 

1) Ethos – textens trovärdighet ökas genom en person, ett företag eller en 
organisation 

2) Pathos – texten strävar till att skapa en viss stämning eller vädja till 
drömmar och fantasier 

3) Logos – texten innehåller främst logiska argument 

Förutom att hitta rätt tonläge gäller det också för copywritern att identifiera det 
mest centrala innehållet eftersom en reklam aldrig kan berätta allt. För att citera 
Steve Cone (2008:115): ”Great lines are poetry in motion. Every word counts 
and the whole line must mean something special – so special it just has to be 
remembered.” 

När copywritern planerat strukturen och skapat reklamtexterna är det sedan 
dags för den visuella fasen (illustration). Om kunden inte har eget bildmaterial 
kan AD:n skapa illustrationer eller välja ut bilder (t.ex. från en bildbank). En 
reklamfotografering kan också bli aktuell, vilket kräver extra planeringsarbete. 
Vid briefingen har AD:n också blivit instruerad om vilka s.k. 
identifikationsmärken som skall användas i reklamen (t.ex. logo, företagsnamn, 
brandnamn, certifikat). Det är dessutom viktigt att alla delar i reklamen 
presenteras i en för ögat logisk ordning, s.k. gaze-motion, så att det finns en 
outtalad överenskommelse om vilken rutt mottagaren skall följa med sin blick. 
Viktiga argument kan t.ex. lyftas fram genom att använda kontraster (storlek, 
form, densitet, färg) som ökar intressevärdet. (Burton & Purvis 1996:26) 

AD:s viktigaste uppgift är ändå att kombinera färger, typografi (font) och övrigt 
visuellt material så att alla element skapar ett balanserat visuellt uttryck som 
stöder reklamens idé och copy. Fastän copywritern och AD:n jobbar skilt för sig 
måste samarbetet med reklamen ändå fortsätta genom hela arbetet. Den 
gemensamma idén väcks därmed till liv genom en visuell och verbal diskussion, 
där CD:n och projektledaren leder panelen. Det är mer regel än undantag att 
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hela teamet, beroende på projektets omfattning, håller korta interna möten 
under processens gång för att se till så att projektets målsättningar uppnås. 

2.4.6 Layout 

En reklamversion där konceptet, dvs. den ursprungliga idén, uttrycks i text och 
bild kallas layout. Vid större projekt kan det finnas många olika koncept och 
t.o.m. många olika team som bidrar med en egen version. Innan arbetet visas 
för kunden utvärderar det kreativa teamet alla de olika layoutförslagen 
tillsammans med projektledaren och CD:n. Koslow et al. (2003:108) 
sammanfattar ett lyckat kreativt arbete som “high levels of strategy and 
originality, combined with artistry” eftersom kombinationen av dessa resulterar 
i instinktiva, kreativa genombrott. Därför är det än en gång viktigt att jämföra 
koncepten med kundens ursprungliga briefing så att strategidelen inte blir 
lidande på de kreativa idéernas bekostnad. 

Bakom varje reklam finns alltså otaliga beslut, idéer och arbetsversioner som 
kunden aldrig ser. I många fall når de mest vågade och originella idéerna aldrig 
kunden eftersom kreativiteten ofta sker på kundens villkor. (Koslow et al. 
2003:100) Van Praet (2012:108) anser att det är synd eftersom ”they end up 
killing ideas that lead to even the slightest levels of bemusement. What they fail 
to realize is that some degree of confusion is the first step to behavior change.” 
Som tur väljer inte alla kunder det säkra kortet – annars skulle reklamvärlden 
förbli en rätt jämngrå massa. 

2.4.7 Client Approval / Supplier Selection / Production 

Efter att koncepten presenterats för kunden fortsätter processen så att det 
utvalda konceptet färdigställs och skickas vidare för produktion. Drömscenariot 
är förstås att kunden direkt fastnar för ett koncept som kan förverkligas, men i 
verkligheten får det kreativa teamet ofta göra flera omarbetningar innan ett 
finslipat förslag får godkänt. 

Det sista steget i den kreativa processen är att förbereda materialet för 
produktion. Om det är frågan om en tryckprodukt skapar AD:n tryckfärdigt 
material som kan sändas vidare till tryckeriet – i övriga fall kan det handla om 



 

 

41 

att behandla bildmaterial, editera videoklipp, skicka vektorgrafik vidare för 
animering osv. När produktionen inleds är arbetet således slutfört för 
reklambyråns del och det kreativa teamet får börja vänta på att se slutresultatet. 

2.5 Reklamtrender 

Det är en allmänt accepterad sanning att vår historia är en värdefull 
kunskapskälla. Därför är det befogat att ägna en stund åt den forskning där 
McQuarrie och Phillips (2008) undersökt hur tidskriftsreklam ändrats mellan 
åren 1969-2008. Det här avsnittet ger en kort sammanfattning av ovan nämnda 
forskning för att ge en bild av hur den kreativa processen ändrats under 30 år. 

Bild 2 - Examples of Old-Style Magazine Layouts 

 

Källa: McQuarrie & Phillips 2008:96. 

Bild 2 och Bild 3 visar exempel på s.k. old-style och new-style layout. I Bild 2 
(old-style) används den väldigt traditionella picture window -layouten där 
bildmaterialet, rubriken och brödtexten staplats ovanpå varandra enligt 
antagandet att läsaren processar dem en i taget. I den nya layoutstilen (new-
style) som illustreras i Bild 3 har bildmaterialet tagit över reklamutrymmet på 
brödtextens bekostnad. (McQuarrie & Phillips 2008:95) Förklaringen till den 
här tämligen stora förändringen är antagligen att ”while the older ads assume 
an attentive reader, the more recent ads presume a visually oriented, casually 
browsing viewer.” (ibid:96) De gamla reklamerna är med andra ord utformade 
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mer som informativa broschyrblad medan de nya reklamerna är visuella 
upplevelser i sig själva. 

Bild 3 - Examples of New-Style Magazine Layouts 

 

Källa: McQuarrie & Phillips 2008:97. 

Figur 9 - Incidence of Large Pictures Versus Substantial Body Copy 

 

Källa: McQuarrie & Phillips 2008:99. 

Figur 9 visar tidsaxeln och processen där ”layoutstandarden” ändrats från old-
style till new-style. Som vi ser har bilddominansen (dvs. reklam som består av 
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mer än 75 % bildmaterial) börjat öka först i mitten av 90-talet. Över ¾ av all 
reklam är bilddominant i början av 2000-talet, medan den textdominanta 
reklamens tidigare majoritet minskat drastiskt. Figur 10 visar även att 
bildmaterialets ökning syns i sättet som företag väljer att visa brandet i 
reklamen – när brandet identifieras genom bildmaterial kan rubriken användas 
som en aktiv del av reklambudskapet. McQuarrie och Phillips (2008:99) 
sammanfattar: ”…the picture has broken out of its window to take over the ad, 
while the brand migrates from a standalone position to one that is integrated 
into the picture.” 

Figur 10 - Brand Placement 

 

Källa: McQuarrie & Phillips 2008:100. 

Frågan som uppstår är förstås hur förändringen fått sin början? Författarna 
(ibid:103-104) föreslår att avancerad teknologi klart varit till bildmaterialets 
fördel. När det blivit enklare att redigera/manipulera bilder i program som 
Photoshop har krävande visuella idéer kunnat kommuniceras visuellt istället för 
verbalt. En något mer abstrakt teori är att företag (rovdjur) och konsumenter 
(byte) ingår i ett slags ekosystem där den ena anpassar sig när den andra ändrar 
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sitt beteende. Den stora förändringen har väl kanske varit en omfördelning av 
roller – konsumenterna sitter inte längre snällt och inväntar information från 
marknaden utan har ofantliga möjligheter att utforska, jämföra, diskutera och 
utvärdera. 

Från att ha kommunicerat genom ord talar företagen nu i bilder. Trots att det 
visuella snabbt belönar en läsare som ströläser en tidning är utmaningen att 
kommunicera samma mängd information som i de traditionella, textdominanta 
reklamerna. McQuarries och Phillips forskning erbjuder dock ett intressant 
tillägg till den kreativa processen eftersom trenderna i reklamvärlden talar ett 
tydligt språk. Det kreativa teamets utmaning är att följa med utvecklingen och 
förutspå hur framtidens reklam kommer att se ut. Enligt mina egna erfarenheter 
ligger framtiden i händerna på den digitala revolutionen. Genom QR-koder, 
förstärkt verklighet (augmented reality), mobilapplikationer och sociala medier 
kan också den tryckta reklamen bli en slags portal som öppnar sig för den som 
vill veta mer. Ströläsaren kan därmed antingen beundra portalen från utsidan 
eller återvända i ett senare skede. Kanske framtidens trend är att expandera 
innehållet utöver reklamens fysiska gränser? 

2.6 Planeringsmodeller för reklambyråer 

Det verkar finnas ungefär en konkret planeringsmodell för reklam. Det som är 
intressant är att Richard Vaughn (1980), mannen som sett behovet och skapat 
modellen, själv talar emot en dylik modell: 

The advertising industry has long been challenged to explain how advertising works. 
That it does work is not an issue. But how it works and why it works are critical 
concerns still unresolved. … The possibility for a scientifically-derived model of 
advertising seems remote. Despite this difficulty … The subject is important, complex 
and dynamic. It is important to manufacturers as a marketing expense/brand 
investment, and to advertising agencies as a product of their creative energies. 

Vaughn (1980:28) erkänner att det finns många olika teorier – ekonomiska, 
sociala, psykologiska – om hur konsumenter uppför sig men att ingen teori är 
tillräckligt specifik för att vara praktiskt tillämpbar i det vardagliga livet. Det är 
också svårt att veta i vilken situation de olika teorierna bör rådfrågas. 
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Figur 11 - The FCB-model 

 

Återskapad efter Vaughn 1980:31. 

Vaughn (1980:30.32) har byggt upp den s.k. FCB-modellen (Figur 11) kring 
traditionella teorier och kognitionsvetande. Tankar och känslor, samt höga och 
låga nivåer av medverkan är alla delaktiga i matrisen. Medan vissa aktiviteter 
kräver både tanke- och känsloverksamhet kan nivån av medverkan 
(involvement) med tiden degraderas från hög till låg. Matrisen består av 
följande fyra fält: 

1) High Involvement / Thinking 
Informationsbehov: Stort p.g.a. stora inköp (bil, hus, möbler). 

Beslutsprocess: LEARN-FEEL-DO. 

Reklamstrategi: Specifik information, produktdemonstrationer och informativ 

copy för att hjälpa konsumenten på traven. 

2) High Involvement / Feeling 
Informationsbehov: Känslobaserade beslut påverkade av personens självbild. 

Beslutsprocess: FEEL-LEARN-DO. 

1. informative: THINKER
car · house · furnishings · new products

model: LEARN-FEEL-DO (econ.)

» Possible implications

test: Recall, diagnostics.

media: Long Copy Format,

������������9LÅLJ[P]L�]LOPJSLZ
JYLH[P]L!��:WLJPÄJ�PUMVYTH[PVU�
                demonstration.

HIGH
INVOLVE-

MENT

LOW
INVOLVE-

MENT

THINKING FEELING

2. affective:  FEELER
jewelry · cosmetics · fashion apparel · motor cycles

model: FEEL-LEARN-DO (psychol.)

» Possible implications

test: Attitude change, emotion arousal.
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               demonstration.

3. habit formation: DOER
food · household items

model: DO-LEARN-FEEL (resp.)

» Possible implications
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4. self-satisfaction: REACTOR
cigarettes · liquor · candy

model: DO-FEEL-LEARN (social)

» Possible implications
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Reklamstrategi: Effektfullt bildmaterial som får konsumenten att “känna” för 

produkten, delvis tekniska detaljer (t.ex. vid köp av motorcykel). 
 

3) Low Involvement / Habit formation 
Informationsbehov: Vanor som kräver minimalt tankearbete (dagligvaror). 

Beslutsprocess: DO-LEARN-FEEL. 

Reklamstrategi: Att hålla produkten i minnet hos folk och locka med 

erbjudanden, nyheter och/eller gratis prover med jämna mellanrum. 
 

4) Low Involvement / Feeling 
Informationsbehov: Ad-hoc konsumtion vid sociala situationer där många ter 

sig till top-of-mind brand eller det som finns tillgängligt. 

Beslutsprocess: DO-FEEL-LEARN. 

Reklamstrategi: Synlig och allmän reklam som får konsumenterna att komma 

ihåg brandet. Gäller produkter som t.ex. alkohol, cigaretter, godis, filmer. 

När man tänker sig hur det egna brandet (eller kundens brand som man arbetar 
med) placerar sig i matrisen finns det många möjligheter: kunde man försöka 
flytta målgruppens uppfattningar åt höger för att få in känslomässiga aspekter? 
Hur kunde man öka nyhetsvärdet för en low-involvement produkt? Vad är bästa 
sättet att tillfredsställa high-involvement segmentets informationstörst? 

Vaughn (1980:33) vill dock påpeka att FCB-matrisen främst är en grov modell 
för att ge reklamvärlden ett verktyg att arbeta med. Han skriver: 

This FCB strategy planning model is not an all-purpose cure. It’s a guide to help 
organize the advertising objectives for a product. … Thoughtful use of the FCB 
strategy should help us be: Thorough in advertising planning. Flexible in design and 
execution. Comprehensive in consumer testing. Skeptical of fads and untested 
theories. And open-minded about the future. 

Varje projekt är unikt och därför är det, så som redan konstaterades i 
diskussionen kring den kreativa processen (Figur 8), omöjligt att skapa det som 
Vaughn ovan kallar ”an all-purpose cure”. Det som Vaughn (1980:33) vill att 
FCB-modellen skall åstadkomma är att skapa följande insikter bland det 
kreativa teamet: 

1) Varje reklam borde få konsumenten att tänka, göra eller känna något. 
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2) För low-involvement produkter kan det visuella utförandet vara viktigare 
än produktegenskaperna (om sådana kan urskiljas). 

3) Matrisen ger en “subjektiv” åsikt som kan vara effektivare än 
kommentarer från ledningen vid kundföretaget. 

4) Kreativ planering måste nå längre än målgruppen uttryckt i siffror. 
 

Figur 12 - Rossiter-Percy Grid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Rossiter et al. 1991:13 
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Rossiter, Percy och Donovan (1991:11) håller med om att en matrisliknande 
modell förvisso är lätt att ta till sig och enkel att använda vid reklambyråer, men 
konstaterar även att dagarna då endast en modell räckte är förbi. De riktar även 
rätt så skarp kritik mot FCB-modellen, t.ex. ”…’think’ and ’feel’ are cute 
summary labels that do not in any way do justice to the complexity of consumer 
purchase motivations.” (Rossiter et al. 1991:15) Herrarna efterlyser alltså en 
djupare, mer omfattande modell som beaktar hur olika reklamformer fungerar. 

För att råda bot på problemen föreslår Rossiter et al. (1991:14) t.ex. följande 
förädling av matrisen, något de kort och gott kallar Brand Awareness Tactics 
with Specific Tactics for Brand Recognition and Brand Recall (se övre delen av 
Figur 12): 

Brand Awareness: general tactics 

1) Determine the predominant type of brand awareness for the target audience. 
2) Match the ad’s brand awareness stimuli with buyer response. 
3) Seek a unique advertising execution. 
4) Maximize brand awareness contact time. 

Brand Recognition tactics 

a) Ensure sufficient exposure of the brand package and the name in the ad. 
b) The category need should be mentioned or portrayed (uniess immediately obvious). 
c) After the initial burst, less media frequency is needed for brand recognition (though 

check brand attitude strategy first). 

Brand Recall tactics 

a) Associate the category need and the brand in the main copy line. 
b) Keep the main copy line short. 
c) Use repetition of the main copy line for brand recall. 
d) Include a personal reference (unless it is already strongly implied). 
e) Use a bizarre execution (as long as it is appropriate to brand attitude). 
f)  (For broadcast ads) a jingle may increase brand recall. 
g) Requires high media frequency relative to competitors. 

 

Ovanstående punkter kan ses både som konkreta checklistor och inspiration i 
den kreativa processen – en liten påbyggnad till de råd som Vaughn erbjuder. 

Rossiter et al. (1991:15-16) poängterar dessutom att konsumentens motiv spelar 
en stor roll eftersom ett eller flera motiv (triggers to action) finns bakom varje 
köpbeslut. Reklambudskapet måste med andra ord tilltala konsumenternas 
köpmotiv. Rossiter et al. ger några exempel i Figur 13 men vill ändå påpeka att 



 

 

49 

motiven varierar från person till person, vilket gör det omöjligt att tala direkt till 
individen. I FCB-modellen är motiven enligt Rossiter et al. (1991:20) för simpelt 
integrerade eftersom de endast representeras av think och feel, utan att göra 
skillnad mellan positiva och negativa känslor. 

Figur 13 - Typical Emotions that Might be Used to Portray Each Motivation 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Rossiter et al. (1991:16) 

Den skarpaste kritiken riktar Rossiter et al. (1991:20) ändå mot FCB-modellens 
avsaknad av brand-awarenes som i FCB ersatts med ett fokus på attityder. 
Vidare anser författarna (ibid) att FCB-modellen inte tillräckligt väl skiljer 
mellan val av produktkategori och val av brand. Modellen tar inte heller i 
beaktande hur bekanta konsumenterna är med brandet i fråga, dvs. hur insatta 
konsumenterna är i själva köpsituationen. 

För att bygga vidare där FCB-modellen brister föreslår Rossiter et al. (1991:18-
19) följande konkreta ‘step-by-step’ strategier (se nedre delen av Figur 12). 
Forskarna (ibid) jämför de olika ansatserna (A/B) genom följande liknelse: 
”Lecture is persuasion via ‘reasoned argument,’ whereas drama is an attempt to 
persuade more by ‘expressions of feeling and judgments of verisimilitude’.” 
Målgruppen och brandet avgör alltså vilken av följande som lämpar sig bäst: 
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Advertising Tactics for the Low Involvement/Informational Brand 

Attitude Strategy 

Consideration A (emotional portrayal of the motivation): 

1) Use a simple problem-solution format. 
2) It is not necessary for people to like the ad. 

Consideration B (benefit-claim support for perceived brand delivery): 

1) Include only one or two benefits or a single group of benefits. 
2) Benefit claims should be stated extremely. 
3) The benefits should be easily learned in one or two exposures 

(repetition serves mainly as a reminder function). 

Advertising Tactics for the Low Involvement/Transformational Brand 

Attitude Strategy 

Consideration A (emotional portrayal of the motivation): 

1) Emotional authenticity is the key element and is the single benefit. 
2) The execution of the emotion must be unique to the brand. 
3) The target audience must like the ad. 

Consideration B (benefit-claim support for perceived brand delivery): 

1) Brand delivery is by association and is often implicit. 
2) Repetition serves as a build-up function and a reinforcement function. 

 
Advertising Tactics for thie High Involvement/lnformational Brand 

Attitude Strategy 

Consideration A (emotional portrayal of the motivation): 

1) Correct emotional portrayal is very important early in the product life cycle but becomes 
less important as the product category reaches maturity. 

2) The target audience has to accept the ad's main points but does not have to like the ad 
itself. 

Consideration B (benefit-claim support for perceived brand delivery): 

1) The target audience's "initial attitude" toward the brand is the overriding consideration 
that must be taken into account. 

2) Benefit claims must be pitched at an acceptable upper level of brand attitude 
(don't overclaim). 

3) Benefit claims must be convincing (don't inadvertently underclaim). 
4) For target audiences who have objections to the brand, consider a refutational 

approach. 
5) If there is a well-entrenched competitor and your brand has equivalence or advantages 

on important benefits, consider a comparative approach. 
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Advertising Tactics for the High Invoivement/Transformational Brand 

Attitude Strategy 

Consideration A (emotional portrayal of the motivation): 

1) Emotional authenticity is paramount and should be tailored to lifestyle groups within 
the target audience. 

2) People must identity personally with the product as portrayed in the ad and not merely 
like the ad. 

Consideration B (benefit-claim support for perceived brand delivery): 

1) Many high involvement/transformational advertisements also have to provide 
information. 

2) Overclaiming is recommended but don’t underclaim. 
3) Repetition serves as a build-up function (often for subsequent informational ads) and a 

reinforcement function 

Ovan återgivna strategier sammanfogas alltså i modellen Rossiter-Percy Grid 
(Figur 12). Reklamstrategierna för brand-awareness -fälten samt de fyra 
brand-attitude -fälten är enligt författarna ett mer omfattande alternativ till 
FCB-modellen och ett användbart verktyg i den kreativa processen. Personligen 
föredrar jag Thinker/Feeler/Doer/Reactor -indelningen i FCB-modellen men 
måste hålla med om att Rossiter-Percy är mer omfattande. Om jag tänker på 
mitt eget arbete som copywriter känns Rossiter-Percy dock aningen 
mångfasetterad med mycket att ta till sig. FCB-modellen kunde vara enklare att 
använda som en naturlig del av den kreativa processen. Detta är dock bara 
spontana tankar. 

Förutom Vaughn och Rossiter et al. hände det sig vid samma tid att MacInnis 
och Jaworski (1989:4) också gjorde upp en modell som var “formulated from 
the perspective of the advertising practitioner whose objective is to encourage 
processing brand information”. Modellen är en rätt så lämplig byggkloss för 
FCB- och Rossiter-Percy-modellerna. 

MacInnis och Jaworskis modell bygger på insikten att varje konsument 
allokerar en varierande grad uppmärksamhet till reklamen omkring sig. 
Författarna (1989:5) antar optimistiskt att reklamläsning är en primär aktivitet 
(primary task) som kräver fullt fokus. Sekundära aktiviteter (secondary tasks) 
avser allt som stjäl uppmärksamhet från den primära aktiviteten, t.ex. 
dagdrömmar, diskussioner eller annat stimuli som omgivningen bjuder på. Den 
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avgörande faktorn är hur motiverad person X är att anamma reklamen i fråga. 
För att illustrera företeelsen har författarna (ibid:6, 10, 13-14) skapat följande 
indelning: 

1) Feature analysis, dvs. ”the encoding of salient properties (features 
rather than identifiable cues such as the type of source) of the ad”. 

2) Basic categorization, som sker när ”consumers combine features 
associated with a specific cue within the ad”. 

3) Meaning analysis, vilket innebär ”the interpretation of salient ad cues 
to derive some basic understanding of the message”. 

4) Information integration, som är en kognitiv process innefattande 
”the combining or synthesis of meanings assigned to several stimuli in 
the same or different modalities”. 

5) Constructive processes/role-taking operations, med andra ord 
”relating product information to the self”. 

Nivå 1 (feature analysis) innebär ungefär att en person uppfattar något gult i en 
reklam utan att kunna säga om det är en citron eller en sko. Vid nivå 2 (basic 
categorization) är personen kapabel till aningen högre brandtänkande och kan 
t.ex. känna igen en person eller ett musikstycke, dock utan att riktigt bli varse 
om vad det berättar om brandet i fråga. Det som personen känner igen kan 
också skapa en associationskedja som leder tankarna i (ur reklamens synvinkel) 
fel riktning (t.ex. dagdrömmar). Författarna (ibid:11) nämner också företeelsen 
heuristic evaluation, vilket innebär stimuli som är enkelt att förstå. En fjäder 
symboliserar något tyngdlöst, en kattunge symboliserar något mjukt, en 
galopperande häst symboliserar frihet, osv. Denna typ av stimuli kan uppfattas 
undermedvetet, fastän personen skulle dagdrömma. 

Nivåerna 1-2 är alltså aktuella vid väldigt låga/låga nivåer av uppmärksamhet. 
När man kommer sig upp till nivån låg/medel riktas uppmärksamheten främst 
mot reklamen och inte en sekundär aktivitet. Nivå 3 (meaning analysis) kan 
t.ex. innebära att personen i fråga blir medveten om att brand Z gör reklam för 
en ny produkt. Nivå 4 (information integration) tar upp personen på en 
medelhög uppmärksamhetsnivå och gör det möjligt för honom/henne att 
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fundera kring vad reklamen försöker säga. Vad betyder egentligen reklamen där 
fotbollsproffset David Beckham säljer underkläder?  

Den högsta nivån 5 (constructive/role-taking) är möjlig att uppnå endast när 
uppmärksamhetsnivån är hög. Det är en stund av självutforskning när 
åskådaren, som författarna (ibid) så fint uttrycker det, går ”beyond the ad” och 
skapar drömscenarion tillsammans med brandet i reklamen. Genom att 
identifiera sig själv med personen eller situationen i reklamen, vända blicken 
inåt, blir konsekvenserna av att använda kontra inte använda en produkt/tjänst 
mer konkreta för åskådaren. Samtidigt kan reklamen uppmana konsumenten 
att använda tidigare information för att eventuellt hitta nya 
användningsmöjligheter för en produkt som redan är bekant. En intressant 
poäng som lyfts fram av författarna (ibid:14) är att ”when the individual engages 
in such self-generated thinking, advertisers have less control over the content of 
consumers’ thoughts. … the individual’s attention is focused internally, rather 
than externally at the ad.” Men är dagdrömmar så dåliga, egentligen? Reklam 
som kräver total uppmärksamhet känns lite väl Orwellsk… 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att FCB- och Rossiter-Percy-
modellen, trots att de inte är överens på alla punkter, ändå erbjuder en god 
plattform för den kreativa processen. MacInnis och Jaworskis (1989) tankar 
erbjuder också lite mer insikter i hur konsumenternas attityder påverkas av 
graden uppmärksamhet som riktas mot reklamen. Dock är modellerna – av 
förståeliga skäl – rätt så allmänna och jag frågar mig hur användbara de 
egentligen är. Ingen av författarna nämner hur modellerna använts på fältet så 
det förblir ett mysterium huruvida de är i flitig användning eller inte. Jag antar 
att ett konkret lämplighetsprov vid en reklambyrå vore på sin plats för att få 
svar på frågan. 

2.7 Vad är bra reklam? 

George L. Dyer, en berömd copywriter, ansåg att man borde vara större än 
reklamen man skriver. (Ogilvy 1964:6) För få en djupare förståelse för hur bra 
reklam blir till har jag samlat tankar och råd från några av vår tids största 
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legender inom reklamvärlden. Vad var deras framgångsformel och finns det 
samband mellan deras framgångsrika reklamkoncept? Källorna må vara 
aningen föråldrade men innehållet är fortfarande aktuellt. Även dagens 
reklamfolk ser tillbaka på de redan pensionerade legenderna som skapade 
grunden för det som reklam är idag. Det är inte utan orsak som 60-talet kallas 
för ”the age when advertising tried harder”. (Dobrow 1984) 

2.7.1 Bra reklam är en ärlig dialog 

David Ogilvy (1964:93-103) vid reklambyrån Ogilvy & Mather skrev 11 budord 
för att säkerställa att de anställda alltid skulle skapa bra reklam. 
Budorden var följande: 

1) What you say is more important than how you say it. 
2) Unless your campaign is built around a great idea, it will flop. 
3) Give the facts. The consumer isn’t a moron; she is your wife. You insult her 

intelligence if you assume that a mere slogan or a few vapid adjectives will 
persuade her to buy anything. She wants all the information you can give her. 

4) You cannot bore people into buying. We make advertisements that people want to 
read. You can’t save souls in an empty church. 

5) Be well-mannered, but don’t clown. 
6) Make your advertising contemporary. 
7) Committees can criticize advertisements, but they cannot write them. 
8) If you are lucky enough to write a good advertisement, repeat it until it stops 

pulling. 
9) Never write an advertisement that you wouldn’t want your own family to read. 

Good products can be sold by honest advertising. If you don’t think the product is 
good, you have no business to be advertising it. If you tell lies, or weasel, you do 
your client a disservice, you increase your load of guilt, and you fan the flames or 
public resentment against the whole business of advertising. 

10) The image and the brand. It is the total personality of a brand rather than any 
trivial product difference which decides its ultimate position in the market. 

11) Don’t be a copy cat. Nobody has ever built a brand by imitating somebody else’s 
advertising. Imitation may be the ”sincerest form of plagiarism”, but it is also the 
mark of an inferior person. 

John Caples (Pendleton 1985:5) håller med Ogilvy på många punkter, speciellt 
angående ärlighet. Han anser att den bästa reklamen är en ärlig dialog där 
företagets bästa sidor kommuniceras så att även konsumenterna kan delta i 
diskussionen. Enligt Caples är det inte en bra strategi att tvinga 
produktegenskaper på folk genom att ”upprepa dem 37 gånger på 30 sekunder” 
– det är snarare ett sätt att tala ner till konsumenterna och underskatta deras 
intelligens. Precis som Ogilvy konstaterar i sitt tredje budord (ovan): ”The 
consumer isn’t a moron; she is your wife.” Med facit i hand kan man säga att 
Ogilvy och Caples var före sin tid – de sociala medierna har tagit dialogen 
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mellan företag och konsumenter till en alldeles ny dimension. Som Stratten 
(2010:xv) uttrycker det är läpparna i ständig rörelse och antingen deltar man i 
diskussionen eller så gör man inte det. 

Även Steve Cone (2008:163-164) har gjort en kom-ihåg-lista. Här är ett utdrag: 

1) Remember: A brand is a promise that delivers an experience, hopefully a 
unique one. 

2) State the claim in an original way, one that has not been done by others. It must be 
specific, with a choice of words that makes sense for the category. 

3) Elict emotion. Be sure employees and customers will nod their heads in recognition 
and agreement, and feel special for their effort. 

4) Answer this question: what will the product or service specifically do for me? 
5) Don’t change a great line. People don’t like change and don’t trust it. 

 

Cone tänker i väldigt lika banor som Ogilvy och Caples. Kärnan verkar vara att 
hålla fast vid det som fungerar men ändå inte vara rädd för att presentera det på 
nya och överraskande sätt – med känsla och hög igenkänningsfaktor.  

2.7.2 Bra reklam belönar läsaren 

William Bernbach (Doyle, Dane & Bernbach) ställde sig frågan: varför skulle 
någon se på din reklam? ”The reader doesn’t buy his magazine or tune in his 
radio and TV to see and hear what you have to say ... What is the use of saying 
all the right things in the world if nobody is going to read them? And, believe 
me, nobody is going to read them if they are not said with freshness, originality 
and imagination.” (Mayer 1958:66) Nästan exakt samma citat återges av 
copywritern Luke Sullivan (2008:20): 

You are not writing a novel somebody pays money for. You are not writing a sitcom 
somebody enjoys watching. You are writing something most people try to avoid. This is 
the sad, indisputable truth at the bottom of our business. Nobody wants to see what you 
are about to put down on paper. People not only dislike advertising, they’re becoming 
immune to most of it — like insects building up resistance to DDT.  

Robert Fine, en av Bernbachs copywriters, har också bekräftat att människor 
uppfattar reklam som intrång i deras vardag och undviker det om möjligt. Fine 
ansåg därför att reklamens skyldighet är att erbjuda underhållning för att 
ersätta avbrottet i det innehåll som läsaren köpte i första hand, t.ex. 
redaktionellt innehåll i en tidskrift. (Rowsome 1970:81) Aaker och Myers 
(1987:230) skriver dock att man aldrig skall prioritera intressant innehåll bara 
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för att man kan. Vad är poängen om det egna brandet försvinner i innehållet och 
ingen vet vem eller vad reklamen egentligen handlar om? 

2.7.3 Bra reklam är säljande reklam    

När Rosser Reeves vid Ted Bates Agency skrev var det för att sälja. Istället för 
att erbjuda mästerverk och ”glowing things that can be framed by copywriters” 
(Higgens 1965:117-118) prioriterade han åtgärder som fick försäljningskurvan 
att peka uppåt. Produktens unika försäljningsargument (unique selling points) 
var viktigare än att väva in brandet i en silkesväv utan funktion. Reeves 
fördömde inte charmerande, varm och trevlig copy men hade sett många sådana 
reklamtexter som inte hade lyckats. (Higgens 1965:120)  

Fairfax Cone (1969:58-60) gjorde, precis som Ogilvy, upp sina egna budord:  

1) Make it clear (what the proposition is). 
2) Make it complete (what the promise is). 
3) Make it important. 
4) Make it personal (who is the promise important to?) 
5) Make it demanding (that some action be taken). 

 

Precis som Reeves uppskattar Cone reklam som leder till resultat och inte bara 
är till för pokalskåpets skull (om man skulle lyckas vinna ett fint reklampris). 

En intressant vinkling i diskussionen ges av Norman Berry (Wall Street Journal: 
Creative Leaders Series 1977:12), tidigare Creative Director på Ogilvy & Mather i 
England: 

I’m appalled by those who [judge] advertising exclusively on the basis of sales. That isn’t 
enough. Of course, advertising must sell. By any definition it is lousy advertising if it 
doesn’t. But if sales are achieved with work which is in bad taste or is intellectual 
garbage, it shouldn’t be applauded no matter how much it sells. Offensive, dull, 
abrasive, stupid advertising is bad for the entire industry and bad for business as a 
whole. It is why the public perception of advertising is going down in this country. 

Enligt Berry är säljande reklam inte nödvändigtvis är bra reklam utan menar 
istället att god smak och innovativa idéer alltid vinner över stora 
förssäljningssiffror. Dock håller Berry med om att reklam som inte säljer inte 
kan sägas vara alldeles optimal. 
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2.7.4 Bra reklam är simpel 

Higgens (1965:44) skriver att Leo Burnett, en verklig legend i reklamvärlden, 
alltid försökte fånga produktens inneboende drama – det som fick tillverkaren 
att tillverka produkten och människorna att köpa den. I ett tal vid Chicago 
Copywriter’s Club (4.10.1960) uttalade sig Burnett (1961:17-29) om bra reklam: 

As I have observed it, great advertising writing either in print or television, is always 
deceptively and disarmingly simple. It has the common touch without being or sounding 
patronizing. ... Not only is great copy ”deceptively simple” – but so are great ideas. And 
if it takes a rationale to explain an ad or a commercial – then it’s too complicated for 
that ”dumb public” to understand. I’m afraid too many advertising people blame the 
public’s inability to sort out commercial messages or advertisements in magazines on 
stupidity. What a lousy stupid attitude to have! I believe the public is unable to sort out 
messages, not just because of the sheer flood of messages assaulting it every day, but 
because of sheer boredom! If the public is bored today – then let’s blame it on the fact 
that it is being handed boring messages created by bored advertising people. ... Curiosity 
about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people. 

Även Aaker och Myers (1987:323) tar upp samma frågeställningar. Reklam 
borde alltid använda samma språk som målgruppen. En tillräckligt simpel 
reklam blir också lättare att komma ihåg. Produkten/tjänsten bör föra sin talan 
utan att förlita sig på diverse tricks. 

Dock finns det undantag. År 1943 fick Lucky Strike inte länrge använda sig av 
sin slogan ”Lucky Strike Green Has Gone to War”. Istället tog man i bruk den 
slogan som fortfarande finns på alla paket – ”L.S./M.F.T.”, dvs. ”Lucky Strike 
Means Fine Tobacco”. Det är ovanligt att använda sig av en dylik slogan men 
genom konsekvent reklam lärde sig människorna snart att känna igen den. 
(Cone 2008:19) Fastän Lucky Strikes slogan kan kännas långt ifrån simpel är 
den inte omotiverad. Många kan t.o.m. se det som en merit att känna till 
förkortningens verkliga betydelse. 

Nyckeln till simpel, effektiv reklam förefaller vara att aldrig underskatta det som 
Burnett (ovan) kallar ”life in all of its aspects”, dvs. tillgångarna hos vardagliga 
ting. Genom att tala till folket på folkets vis utan onödiga ordsvall kan man hitta 
det inneboende dramat också i de alldagligaste produkterna/tjänsterna. 



 

 

58 

2.7.5 Bra reklam är aldrig omotiverad 

Bob Levenson från Saatchi & Saatchi ansåg att man i sin reklam aldrig skall 
använda en man som står på huvudet – förutom om han demonstrerar hur 
produkten i fråga förhindrar saker att falla från hans fickor. Här är ett citat 
återgivet av Alter (1985:5): 

Merely to let your imagination run riot, to dream unrelated dreams, to indulge in 
graphic acrobatics and verbal gymnastics, is not being creative. The creative person has 
harnessed his imagination. He has disciplined it so that every thought, every idea, every 
word he puts down, every line he draws, every light and shadow in every photograph he 
takes, makes more vivid, more believable, more persusasive the original theme or 
product advantage he has decided he must convey. 

Det är inte fel att använda sin fantasi eller sticka ut ur mängden men allt måste 
vara motiverat. Kreativitet är att rubba den förväntade balansen utan att förlora 
sitt fokus. (Aaker & Myers 1987:233) Som Steve Cone (2008:176) uttrycker det: 
”Don’t be afraid to have some personality. In fact, be afraid if you don’t. ... In 
today’s politically correct environment, where we are afraid to state anything 
that might offend any number of special interest groups, marketers who have 
the gumption to try are often rewarded for a little risk taking.” 

Larry Light (1979:3) vid reklambyrån BBDO varnar ändå för att ändra sin 
reklampersonlighet varje år – i värsta fall blir man skitsofren eller i bästa fall 
utan personlighet. John Caples (även från BBDO), numera medlem av the 
Advertising Hall of Fame, skriver ”Once you have found a winning sales idea, 
don’t change it. Your client may tire of it after a year or two. He sees all the ads 
from layout stage to proof stage to publication stage. Explain to him that when 
he is tired of the campaign, it is just beginning to take hold of the public.” 
(Caples 1983:M-4ff) Ogilvys åttonde budord upprepas än en gång – vinnande 
koncept bör leva också efter att kunden och/eller reklambyrån tröttnat. 

Grafia, förbundet som befrämjar grafisk design i Finland, publicerade år 2012 
en guide vid namn Sitä saa mitä ostaa (du får vad du köper). Guiden är riktad 
till företag som köper kunnande t.ex. av reklambyråer och definierar bra design 
genom följande lista (Jokinen 2012:10-11): 

1) Bra design är kreativ – unika lösningar för vanliga problem.  
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2) Bra design gör budskapet intressant – svåra saker illustreras på ett 
enkelt och intresseväckande sätt. 

3) Bra design är användbar – målinriktade lösningar som svarar på 
kundens och målgruppens behov. 

4) Bra design gör produkten enkel att förstå – en väl planerad, tydlig 
reklam är porten till kunskap och behöver inte extra förklaringar. 

5) Bra design uppnår målsättningarna – också de minsta detaljerna är 
uttänkta, motiverade och utförda med noggrannhet. 

6) Bra design är estetisk – väl utförda arbeten är vackra. 
7) Bra design är ärlig – synergi och balans mellan text och bild, budskap 

som inte leder till besvikelser. 
8) Bra design betalar tillbaka sig själv – i slutändan är dåligt utförd 

design dyrare än väl utförd design som man fick betala för. 
9) Bra design är inte ämnad för designern – design ska inte göras för 

designens/designerns skull. 
10) Bra design är miljövänlig – vår omgivning bör hållas ren från 

föroreningar, också visuella sådana. 

Listan innehåller många tankeställare – både för kunder och reklambyråer – 
och blir en bra sammanfattning för hur reklam kan göras ändamålsenlig. Varje 
punkt framhäver att reklam bör vara motiverad, från början till slut. 

2.7.6 Bra reklam är intuitiv 

I en berömd artikel skrev reklammannnen Tim Delaney (1994:1) om 
intuitionens värde. Han hade noterat att när reklambyråer deltar i 
offerttävlingar kan varje byrå alltid mirakulöst presentera en egen lösning som 
stöds av objektiv forskning (bl.a. fokusgrupper). Enligt forskningsresultaten 
skulle alla byråer ha lika rätt, men är det verkligen så? Delaney (ibid) skriver: 

Researchers think that if you spend a lot of time analyzing a problem beforehand, it 
will bring you closer to the advertising solution. But the truth is, you only really begin 
to crack advertising problems as you get deeper and deeper into the writing. You just 
have to sit down and start writing on some kind of pretext — and that initiates the flow 
of ideas that eventually brings a solution. In [my] agency, we start writing as early as 
possible, before the researchers have done their analysis. And we usually find that the 
researchers are always trailing behind us, telling us things we’ve already thought of. 
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Bill Bernbach var inte heller någon stor förespråkare av 
marknadsundersökningar. Han ansåg att när processen blir för matematisk 
börjar all reklam se likadan ut efter ett tag. ”If you take the attitude that once 
you have found out what to say, your job is done, then what you’re doing is 
saying it in the same way as everybody is saying it, and you’ve lost your impact 
completely.” (Rowsome 1970:12) Även Steve Cone (2008:164) är allergisk mot 
fokusgrupper: ”No powerline ever came out of a focus group. Focus groups with 
random customers are a waste of money.” Cone föreslår istället att 
reklambudskap kan inspireras t.ex. av diskussioner med anställda som redan 
känner till företaget väl. 

Briggs och Stuart (2006:134) yttrar dock några varningens ord om intuition. De 
hävdar att reklamlegender som Leo Burnett och Bill Bernbach må ha byggt sin 
succé på en intuitiv fingerkänsla, dvs. “I know good advertising when I see it”, 
men menar att de bästa resultaten uppnås när intuitiv talang kopplas samman 
med vetenskap. Copywritern David Ogilvy lär ha varit en tidig förespråkare av 
intuitionens och vetenskapens äktenskap och skapade onekligen några av vår 
tids bästa reklamer (detta är en åsikt som både jag, Briggs och Stuart delar). 

2.7.7 Bra reklam är bra copy 

Robert Sawyer (2006:14) liknar begåvade copywriters vid historieberättare. Det 
som skiljer copywriting från övrigt skrivande är att historien inte tar slut vid 
reklamen. ”An ad is never an end in itself. It always refers to something beyond 
it, the product.” (The Designers and Art Directors Assocition of the United 
Kingdom 2000:30) Om historieberättandet lyckas döljer sig stora tankar även 
bakom fåordig reklam – så länge det finns något som ger historien vingar. 
”Advertisers are the interpreters of our dreams”, så som E. G. White uttrycker 
det. (Andrews 1993:19) 

Ord har styrka som kan sätta människor i rörelse. Sawyer (2006:16-20) råder 
alla copywriters att ha tilltro till ordens makt men att ändå kunna släppa taget. 
Om hemligheterna bakom utmärkt copy skriver han följande (ibid): 
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The often chanted mantra of the professionals is, “Edit, edit, edit”. Others simply 
murmur, “Simplify”. Many copy supervisors and creative directors in advertising 
agencies often invoke American novelist Mark Twain’s admonition, “Kill all your 
darlings”. He meant, “Stop holding on to those sentences, those words, those phrases 
that you hold precious and dear but don’t work – except in your mind. 

Framförallt anser Sawyer ändå att bra copy är lika med bra argument som 
byggts upp på ett näst intill mekaniskt sätt – ord för ord, mening för mening. 
Bra copy säger endast det som behöver sägas, på ett ärligt och okonstlat sätt. 
”Stick to the story” och ”stop instantly when there’s nothing more to say”, är 
Sawyers råd för att skriva bra copy. (Sawyer 2006:34) 

En bra rubrik har makten att fånga läsarnas intresse när de bläddrar igenom en 
tidning eller är ute på promenad. Enligt Ogilvy (1983a:72) är chansen fem 
gånger så stor att man läser rubriken gentemot reklamens brödtext. Enligt 
Sawyer (2006:30) bör en bra rubrik: 

1) Stå ut 
2) Få åskådarna att stanna upp tills de bearbetat reklambudskapet 
3) Erbjuda ett löfte, en inbjudan eller viktiga nyheter 
4) Övertyga läsaren om att det är värt att lära sig mer om produkten 

Det finns också en undersökning där Beltramini och Blasko (1986:50-51) 
analyserat prisbelönt reklam ur perspektivet ”why they won” istället för det 
sedvanliga ”who won”. Herrarna har gjort upp följande lista över vad de 
vinnande rubrikerna hade gemensamt: 

1) Familiar saying – New twist on familiar phrase/play on words/ 
unusual use of common expression/frequently recognized sequence of 
words (3 or more). 

2) Contrast – Use of opposite words, phrases, or concepts (e.g before/ 
after, up/down, etc.)/diametrically opposed words present. 

3) News/information – Declarative statements announcing or claiming 
direct benefits of the product or service. 

4) Shock – Not that the subject matter is "shocking" but that the manner in 
which it is presented is unusually attention-arousing, emotional, or 
surprising due to its unexpected nature. 
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5) Question – Ends in a question mark/elicits a response from the reader/ 
encourages readers to determine an answer. 

6) Curiosity – How to, you should know, wait until you see this, here's 
how, etc., offer made to arouse the reader's interest. 

Trots att listan är från 1986 känns den fortfarande aktuell. Av personlig 
erfarenhet kan jag konstatera att prisbelönt reklam fortfarande ofta sätter 
standarden i reklamindustrin, fastän det kan kännas som ett tankesätt från 
anno dazumal. De reklambyråer som tämjt flest lejon i Cannes är alltid lite 
bättre. För att citera Alexander Kroll (1985:40) vid reklambyrån 
Young&Rubicam: ”While we do not measure our success by awards ... they tell 
us whether our creative product is near, or at the leading edge of inventiveness 
... They show us where we stand on the ”art” of commercial communications, 
which is at least half of the business.”  

Majoriteten av reklamfolket verkar vara överens om att en bra reklam behöver 
bra copy. Det viktigaste är ändå inte att uppfinna hjulet om och om igen: ”The 
secret of all effective originality in advertising is not the creation of new and 
tricky words and pictures, but one of putting familiar words and pictures into 
new relationships.” (Burnett 1965:72) I alla fall om man skall tro Leo Burnett. 
Bill Bernbach konstaterade likartat ”Telling isn’t Selling” (Bloomfield & Nyalisy 
2008:24) och avsåg att enkom ord inte räcker till – de måste sägas med känsla. 

2.7.8 Bra reklam är visuellt effektiv 

Stephen Baker (1959:3), AD vid Cunningham & Walsh, anser att det inte är 
tillräckligt att en designer tar fram sin känsla för komposition, balans och färg 
när han/hon skapar en reklam. Den visuella tolkningen kräver en förmåga att 
tala i bilder, dvs. en stark vilja att kommunicera med mottagaren. Kundens 
målsättningar måste beaktas så att reklamen verkligen blir effektiv och inte 
förblir ett konstverk. ”It is very important to recognize that the advertisements 
are being created for someone and are not just descriptions of the brand”. 
(Aaker & Myers 1987:390) 
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Det som grafiker ofta kritiseras för är det sistnämnda – att skapa konstverk 
istället för fungerande reklam. Tunna fonter, liten fontstorlek och negativ text 
må vara visuellt mer tilltalande men är inte särskilt läsarvänligt. För att citera 
Steve Cone (2008:183): ”The worst crime in advertising and promotion is 
creating a great line that nobody sees. Most Art Directors today insist that 
people can read taglines that are essentially hidden from view. Now, some lines 
are so lame that they are better left to obscurity. But when a company has a solid 
line that reinforces its brand promise, it’s criminal to keep it concealed.” 

David Ogilvy var också tänd på typografi, fastän han var copywriter och inte AD. 
I en artikel vid namn ”The eye is a creature of habit” (1983b) lyfter han t.ex. 
fram följande typografiska tumregler: 

Good typography helps people read your copy, while bad typography prevents them 
from doing so. 

Advertising agencies usually set their headlines in capital letters. This is a mistake. 
Professor Tinker of Stanford has established that capitals retard reading. They have 
no ascenders or descenders to help you recognize words, and tend to be read letter 
by letter. The eye is a creature of habit. People are accustomed to reading books, 
magazines and newspapers in lower case. 

Another mistake is to put a period at the end of headlines. Periods are also called full 
stops, because they stop the reader dead in his tracks. You will find no full stops at 
the end of headlines in newspapers. 

The drama belongs in what you say, not in the typeface. 

Some art directors use copy as the raw material for designing queer shapes, thus 
making it illegible. 

In a recent issue of a magazine I found 47 ads with the copy set in reverse – white 
type on a black background. It is almost impossible to read. 

If you have to set very long copy, there are some typographical devices that increase 
its readership. 

1. A subhead of two lines, between your headline and your body copy, 
heightens the reader’s appetite for the feast to come. 

2. If you start your body copy with a drop-initial, you increase readership by an 
average of 13 percent. 

3. Limit your opening paragraph to a maximum of 11 words. 
4. After two or three inches of copy, insert a crosshead, and thereafter 

throughout. Crossheads keep the reader marching forward. … 
5. When I was a boy, it was common practice to square up paragraphs. It is 

now known that widows – short lines – increase readership. 
6. Set key paragraphs in bold face or italic. 
7. Help the reader into your paragraphs with arrowheads, bullets, asterisks and 

marginal marks. 



 

 

64 

8. If you have a lot of unrelated facts to recite, don’t use cumbersome 
connectives. Simply number them – as I am doing here. 
 

Ogilvy avslutar sin artikel med orden: ”You may think that I exaggerate the 
importance of good typography. You may ask if I have ever heard a housewife 
say that she bought a new detergent because the ad was set in Caslon. No. But 
do you think an ad can sell if nobody can read it? You can’t save souls in a empty 
church. As Mies van der Rohe said of architecture, ’God is in the details’.” 
Ogilvys rubrik – ”The eye is a creature of habit” – innehåller också en hel del 
sanning. Aaker och Myers (1987:234) noterar t.ex. att den vänstra delen och 
övre hälften av en sida får mer uppmärksamhet just p.g.a. människornas 
läsvanor (i västerländska kulturer). 

Reklamernas textinnehåll ersätts i en ökande grad av visuellt material. Vissa ser 
detta som en möjlighet medan andra skyller på att dagens människor är för lata 
för att läsa. (Sawyer 2006:64) Trenden kan åskådliggöras genom en illustration 
(Figur 14) där Neil French (Sullivan 2008:74) presenterar s.k. Reductionism 
vilket han betraktar som den effektivaste reklamstrategin. 

Figur 13 - Reductionism 

 

Källa: Sullivan 2008:74 
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Poels och Dewitte (2008:64) bidrar slutligen med en samling visuella riktlinjer. 
Först nämns Rossiter och Bellmans lista från 2005 som innehåller ”ten 
attention-getting features that can serve as creative tactics for ad visuals” (ibid): 

1) the precense of eyes (preferably direct gaze) 
2) babies 
3) erotica 
4) celebrities 
5) a beautiful scene or object 
6) a danger/suspence scene 
7) a cultural icon 
8) bright colors 
9) a simple object on a white space 
10) an incongruous object 

Enligt Rossiter och Bellman bör en reklam innehålla minst ett element från 
ovanstående lista för att vara effektiv. Den andra listan som nämns av Poels och 
Dewitte (ibid) är ”creative tactics that attract attention” som gjorts upp av 
Messaris några år senare (2007). Messaris framhåller att en av följande element 
lotsar konsumenternas blickar till reklamen: 

1) the violation of reality 
2) visual metaphors 
3) visual parodies 
4) direct eye gaze 
5) rear views 
6) the use of subjective camera perspectives 
7) ad visual details (from facial expressions to overall appearance of 

persons/objects) 

Trots att ovanstående listor skrivits ur lite olika perspektiv innehåller de en del 
överlappande element. Poels och Dewitte (2008:71) tolkar likheterna enligt 
insikten att reklam kan skapas med överraskande regelbundna mönster. 
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Forskarna (ibid) har nämligen även i sin egen forskning kunnat identifiera 
likande, vanligt återkommande teman inom tryck reklam. 

2.7.9 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är den viktigaste egenskapen hos en bra reklam att den är 
enkel. Enkelheten är kärnan i brandet; det som fick företaget att grundas eller 
det som får stamkunderna att återvända gång på gång. Branding tar tid och 
kärnan i verksamheten måste alltid genomsyra all kommunikation. Ständigt 
växlande reklamkoncept ger inget mervärde. 

Vad man säger är viktigare än hur man säger det och därför varar ärlighet 
längst. Att skapa intressant men intetsägande innehåll är en kortsiktig strategi. 
En konsument som investerar sin tid i företagets reklam bör belönas genom att 
relevant och engagerande innehåll. Optimalt skapar reklamen ett forum där 
kunder och företag kan fortsätta diskussionen (t.ex. via sociala medier). 

Det är möjligt att identifiera vissa återkommande reklamteman och förädla 
dessa till karakteristika som effektiv reklam bör innehålla. Riktlinjerna är dock 
främst vägvisare som inte behöver följas slaviskt. Kreativa avvikelser är 
välkomna avbrott i mönstret men kräver en gnutta mod. Originella satsningar 
belönas ändå oftast i form av engagerade konsumenter och så länge allt man gör 
kan motiveras sätter reklamen inga gränser. Dock måste man skilja på reklam 
och konstverk – det är ren dumhet att skapa en layout där texten inte syns eller 
brandet och/eller budskapet drunknar i irrelevant innehåll. Målsättningarna 
måste uppnås för att reklamen skall ha en önskad effekt. Uttrycket ”Content is 
King” är lika relevant 2013 som det var 1960. 

2.8 Traditionella sätt att mäta reklam 

Reklam testas huvudsakligen för att eventuella kommunikationsproblem skall 
kunna identifieras. Aaker och Myers (1987:417) skriver: ”An entire category of 
advertising research methods is designed primarily not to test the impact of a 
total ad but to help creative people understand how the parts of the ad 
contribute to its impact. Which are weak, and how do they interact?” Genom att 
testa hur olika reklamkoncept fungerar kan reklambyrån och kunden göra 
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beslut angående vilket koncept som skall användas eller vad som kan förbättras. 
Eventuella missförstånd eller felaktiga associationer kan också korrigeras innan 
reklamen visas för allmänheten. 

Hurdana reklamtester kan reklambyråer använda sig av och vilka resultat 
erbjuder de? Följande del av kapitlet ger först en historisk introduktion till 
ämnet och går sedan över till mer praktiska beskrivningar av de s.k. 
traditionella testmetoderna. 

2.8.1 En historisk återblick 

Från 1600-talet framåt har man främst fokuserat på att mäta hur övertygande 
en reklam är genom att studera attitydförändring, avsikter och preferenser – 
antingen före och/eller efter att testgruppen sett reklamen/reklamerna. 
(Hansen & Christensen 2007:315) Det finns emellertid en stor skara andra 
metoder som varit efterfrågade under vissa epoker. 

I en sammanfattning av reklamforskningen 1960-2011 har Nyilasy et al. 
(2011:169) kategoriserat tidsperiodens huvudsakliga forskningsmotiv: 

1) Readership, recall, and recognition 
2) Executional/stylistic components 
3) Social issues 
4) Cross-media comparisons 
5) Engagement 
6) Media models 

För att ge en kort historisk bakgrund till den traditionella reklamforskningen 
beskrivs dessa teman här näst i kronologisk ordning, enligt tidsperiod.  

Fram till 1930-talet var reklamen praktisk och sålde direkt till konsumenten 
t.ex. genom kuponger. Således var det enkelt att få feedback på effektiviteten 
genom att helt enkelt mäta mängden kupongsvar. I början av 1930-talet sjönk 
dock användningen av kuponger och således behövde reklamindustrin nya 
måttstockar. Två pionjärer – Daniel Starch och George Gallup – gav svar på tal. 
Starch skapade en metod han kallade recognition (igenkänning) som gick ut på 
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att visa reklamer åt en testgrupp och be dem granska sitt minne enligt skalan 
noted, seen och read most. Eftersom Gallup inte var fullt nöjd med Starchs 
metod skapade han ett aningen tuffare minnestest vid namn recall 
(igenkänning). Gallup erbjöd inga visuella stimuli utan frågade efter centrala 
försäljningsargument eller konkreta intryck som en reklam skapat. (Nyilasy et 
al. 2011:169) 

På 1930-1970-talet skiftade reklamforskningens fokus till ihågkomst och 
igenkänning. I stora drag ombads respondenterna berätta vad de kom ihåg 
och/eller kände igen från en specifik publikation. Ibland kunde de också 
erbjudas diverse nyckelord för att hjälpa dem på traven. Metoderna fick en del 
kritik eftersom människor ofta överdriver hur mycket de kommer ihåg, t.ex. för 
att imponera på undersökaren. Metoderna används dock fortfarande av ett 
flertal forskare trots att användningen minskat. (Hansen & Christensen 
2007:315) 

1940-1965 satsade forskningen på utvärdering. Testgrupperna utvärderade 
reklam baserat på hur trovärdig och intressant den var. Alternativt fick 
respondenterna ange vilken reklam de föredrog. Många anser att det som 
konsumenterna säger sig gilla inte har någon verklig koppling till deras 
köpbeteende och därför har denna metod stött på kritik. (Hansen & Christensen 
2007:315) Det finns oaktat bevis för att attityden till ett brand också påverkas av 
hur konsumenterna värderar företagets reklam. En omtyckt reklam fördubblar 
t.ex. sannolikheten för att konsumenterna skall tycka att reklamföretaget är det 
bästa i sin kategori. (Hansen & Christensen 2007:330; Homer 1990:85) 
Åsikterna är med andra ord delade för denna metod. 

I mitten av 1970-talet var cross-media på alla forskarläppar. En av de klassiska 
hypoteserna argumenterade att de tryckta medierna hade ett högt 
informationsvärde medan tv:n var känslornas mediekanal. Många forskare 
kunde bevisa att hypotesen stämmer men gjorde också upptäckten att den 
tryckta reklamen var mer omtyckt än motsvarigheten i tv. (Nyilasy et al. 
2011:171) Engagement, dvs. hur man engagerar läsarna, blev också ett populärt 
ämne. De första undersökningarna finansierades av stora tidningar som ville få 
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belägg för varför det var gynnsamt att köpa utrymme i just deras tidning. Nästa 
steg blev att undersöka hur tidningens olika reklamplatser påverkade reklamen. 
(Nyilasy et al. 2011:172) 

Många slutade också fråga sig hur reklam fungerar och började istället ställa 
frågan vad som fungerar bäst i tryck reklam. Forskarna undersökte både det 
verbala (t.ex. rubriker och andra lingvistiska element) och det visuella (t.ex. 
färg, reklamstorlek, layout) eller hur dessa fungerade tillsammans (t.ex. 
metaforer, retorik). Sociala angelägenheter som köns- eller rasfrågor blev också 
aktuella. Konsumentskyddsfrågorna fick också ett lyft i och med att 
varningstexterna och innehållsförteckningarna blev striktare, reklamen för barn 
gjordes regelrättare samt tobaks- och alkoholreklamen stramades åt. (Nyilasy et 
al. 2011:170) 

I dagsläget är engagement fortfarande ett hett forskningsämne. Forskarna 
försöker förstå hur och varför vissa typer av innehåll engagerar konsumenterna 
så att det skall blir enklare att rikta rätt sorts reklam till rätt person vid rätt 
tillfälle. Eftersom innehållet dessutom finns tillgängligt i allt från tryckt format 
till anpassade versioner (t.ex. mobil, läsplatta) måste reklamens innehåll 
fungera på alla plan. Det s.k. ROI-måttet (Return on Investment) för reklam har 
också skapat diskussion i.o.m. att kunderna har lärt sig kräva allt tydligare mått 
på reklamresultaten. (Nyilasy et al. 2011:172, 174) 

2.8.2 Traditionella modeller 

Det här avsnittet ämnar skapa en tydligare definition för begreppet traditionell 
reklamforskning. De olika metoderna kommer att behandlas i korthet enligt 
Vakratsas och Ambles klassificering (Tabell 3) som de skapat genom att granska 
över 250 akademiska artiklar. Översikten presenterar centrala tankar och 
skillnader hos de olika skolorna inom reklamforskningen. I taxonomin står C 
för cognition, A för affect och E för minnen skapade av upplevelser. För mer 
detaljerad information hänvisar jag till Vakratsas och Amblers forskning (1999). 
Utanför taxonomins ramar behandlas även A-Ad (Attitude towards the Ad), A-
Brand (Attitude towards the Brand) och Copy testing. 



 

 

70 

Tabell 3 - Taxonomy of Models of How Advertising Works 

Model Notation Sequence of Effects 

Market response ( - ) No intermediate advertising effects considered 

Cognitive information 

 

C ”Think” 

Pure affect A ”Feel” 

Persuasive hierarchy CA ”Think” ! ”Feel” ! ”Do” 

Low-involvement hierarchy CEA ”Think” ! ”Do” ! ”Feel” 

Integrative (C)(A)(E) Hierarchy not fixed, depends on product, involvement 

Hierarchy-free NH No particular hierarchy of effects is proposed 

 
Källa: Återskapad enligt Vakratsas & Ambler 1999:26 

2.8.3 Marknadsrespons ( - ) 

Marknadsrespons avser att mäta sådant beteende som repeteras (t.ex. 
köpbeteende) och hur reklam (bl.a. kostnader för medieutrymme, antal intryck 
per person eller hushåll), prissättning, promotion, marknadsandel och andra 
aktiviteter påverkat det. Varför köpbeteendet har skapats beaktas inte. 
(Vakratsas & Ambler 1999:28) 

2.8.4 Ren kognition ( C ) och ren affekt ( A ) 

Kognitiva modeller antar att konsumenter är rationella och fattar sina köpbeslut 
baserat på hårda fakta. Reklamens roll är att vara informativ och minska 
kostnader, t.ex. tid och/eller pengar. (Vakratsas & Ambler 1999:28) Den 
legendariska copywritern David Ogilvy var t.ex. en förespråkare av kognitiva 
metoder och ansåg att reklamens främsta syfte är att förmedla stora löften och 
information. (Ogilvy 1983a:159) 

Affekt är motsatsen till kognition och undersöker de känslor som reklam kan 
framkallat. En stor skillnad är också att de forskare som fokuserar på affekt tror 
att en reklam inte nödvändigtvis kräver en medveten process för att uppfattas. 
Med andra ord behöver reklam inte vara verbal och informativ för att vara 
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effektiv – känslomässiga och visuella element skapar också likvärdiga intryck. 
(Vakratsas & Ambler 1999:29-30) 

Att mäta endast kognition eller affekt har dock visat sig att vara en dålig idé 
eftersom både information och känslor behövs i en effektiv reklam. Med andra 
ord uppfattas reklam både på ett kognitivt och affektivt plan. (Vakratsas & 
Ambler 1999:32) 

2.8.5 Hierarkiska modeller ( CA / CEA) 

Reklam i sin allra tidigaste form ämnade endast att dela information. 
Konsumenterna ansågs göra rationella, kognitiva beslut baserat på dessa fakta. 
(Vakratsas & Ambler 1999:27) Den första riktiga modellen för att mäta reklam 
var troligen AIDA (Attention-Interest-Desire-Action), ursprungligen ett 
säljredskap, som skapades av E. Lewis 1898. (Strong 1925:76) De s.k. 
hierarkiska modellerna som beskriver ett beteende har dominerat litteraturen 
sedan dess. Vakratsas & Ambler (1999:28) gör dessutom en intressant 
observation som vidare förstärker den traditionella reklamforskningens 
primitiva natur: C kommer alltid före A (och E). Med andra ord förväntas 
konsumenter alltid tänka innan de känner eller minns. De första stegen i 
hierarkin är alltid viktigast och måste därför vara framgångsrika för att förmå 
att flytta konsumenterna vidare till nästa steg. 

Övertygande hierarkiska modeller vill att konsumenten skall 1. Tänka 2. Känna 
och 3. Göra, medan hierarkin för low-involvement produkter (t.ex. dagligvaror) 
ber konsumenten 1. Tänka 2. Göra 3. Känna. Med andra ord är det främst 
frågan om att förstärka ett existerande beteende. (Vakratsas & Ambler 1999:28) 
Ambler (1999:26) noterar att attityder följer mönstret C ! A ! B (Cognition-
Affect-Behaviour), dvs. 1. Tänka 2. Känna 3. Göra, eftersom en reklam som inte 
analyseras rationellt (kognition) inte kan flyttas upp till nästa steg (affekt). 
Ordningsföljden är därmed samma som för de övertygande hierarkiska 
modellerna. Trots att de attitydcentrerade modellerna (A-Ad, A-Brand) faller 
utanför taxonomin borde de rent tekniskt alltså också finnas med i det här 
avsnittet. För att inte bringa oordning i taxonomin har jag ändå valt att 
behandla A-Ad och A-Brand i ett eget avsnitt (se 2.8.8.) 
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2.8.6 Integrativa modeller ( (C)(A)(E) ) 

De integrativa modellerna är komplexa nätverk där varje del (C, A, E) är 
beroende av kontexten. Reklam skapar förväntningar och intresse men 
konsumenten måste testa produkten eller tjänsten för att kunna skapa sig en 
verklig uppfattning. Ett test är inte alltid tillräckligt och därför kan ett flertal 
olika upplevelser behövas innan konsumenten kan välja eller välja bort brandet 
i fråga. (Vakratsas & Ambler 1999:34) 

2.8.7 Hierarkifria modeller ( NH ) 

Den sista kategorin i taxonomin är s.k. hierarkifria modeller. Genom 
personcentrerade metoder (t.ex. antropologi) är målet är att komma så nära 
konsumentens verklighet som möjligt. Hansen och Christensen (2007:305) 
talar om ”lifestyle and psychographic research, which really is not advertising 
testing but rather audience research that will help advertisers to develop more 
meaningful target group descriptions or provide a deeper insight into target 
consumers’ behaviour”. Några forskare har även analyserat empati för 
reklamkaraktärer från en litteratur/drama -synvinkel. (Vakratsas & Ambler 
1999:28, 34) En stor del av den här forskningen är med andra ord ganska 
filosofisk och, som Vakratsas och Ambler (1999:34) uttrycker det, har den 
bidragit med mer bredd än djup. 

Även neuromarknadsföring kan sägas höra till den här kategorin. Skillnaden är 
att den inte utelämnar någon kategori (C, A, E) utan kan undersöka alla 
områden samtidigt. Vakratsas och Ambler (1999:35) nämner just utelämnandet 
av ett eller flera av dessa områden som en av de största svagheterna i de 
traditionella modellerna. Också Senior, Smyth, Cooke, Shaw, och Peel 
(2007:154) tror att kunskap om hjärnans olika delar och funktioner samt hur 
dessa aktiveras kan vara ett mycket ärligare mätinstrument i jämförelse med 
traditionella metoder. Neuromarknadsföringen är således inte en del av de 
traditionella modellerna utan erbjuder snarare ett alternativ för framtiden. 
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2.8.8 A-Ad och A-Brand 

Enligt Aaker och Myers (1987:88) är ett av de bästa sätten att uppehålla 
lojaliteten hos sina kunder att förstärka deras attityder. Stora företag som satsar 
tiotals miljoner på reklam tar ständigt finansiella risker i hoppet om att 
konsumenternas attityder styrs åt rätt håll. Därför har attityder varit ett viktigt 
mått i allt från att ta strategiska beslut till att mäta reklamens effekt. (Aaker & 
Myers 1987:160) 

MacKenzie, Lutz och Belch (1986:130) har definierat attitude toward the ad 
(A-Ad) som "a predisposition to respond in a favorable or unfavorable manner 
to a particular advertising stimulus during a particular exposure situation." 
A-Ad är alltså reklamvärldens specifika attitydmått och kan i stora drag delas in 
i tre olika delområden: 

1) Kognition – medvetande, förståelse och kunskap. 
2) Affekt – utvärdering, att fatta tycke för något. 
3) Konation – tendensen att agera. 

Av dessa är det främst affekt, dvs. positiva vs. negativa känslor, som mäts. Det 
enklaste sättet att mäta attityd över lag är att ställa en ”ja/nej” -fråga (direkt 
metod), dvs. att be en respondent ta ställning till huruvuda han/hon gillar eller 
ogillar t.ex. ett brand, en produkt eller ett köpcentrum. Resultaten bedöms 
sedan på en positiv-negativ skala och anger attityden för det som undersökts. 
När man använder en indirekt metod ber man istället respondenterna att 
utvärdera ett brand baserat på olika attribut/karakteristika. Medeltalet av dessa 
utgör sedan det slutliga måttet på attityd. (Aaker & Myers 1987:156-157)  

Istället för att endast använda ”ja/nej” -frågor kan man skapa sig en djupare 
förståelse genom att använda en skala med mer specifika svarsalternativ. Day 
(1970:160) har gjort upp en skala för att göra detta möjligt: 

1) Det här brandet är det bästa som finns. 
2) Jag gillar det här brandet väldigt mycket men ett annat brand är lika bra. 
3) Jag gillar det här brandet men andra brand är bättre. 
4) Det här brandet är acceptabelt men de flesta andra branden är bättre. 
5) Jag varken gillar eller ogillar det här brandet – det har inga speciella meriter. 
6) Jag gillar inte det här brandet så mycket men det är inte lika dåligt som vissa. 
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7) Jag gillar inte det här brandet alls – det är ett av de sämsta som finns. 

Som ovanstående exempel visar måste respondenterna utvärdera ett brand 
genom att jämföra det med konkurrerande alternativ. På detta sätt minskar 
mängden respondenter som ger ”ja/nej” -svar baserat på en fingerkänsla. 
Svarsmaterialet baserar sig istället på någon sorts jämförelse, dvs. mer 
eftertanke från respondenternas sida.  

Traditionellt har testpersonerna också kunnat utvärdera en reklam genom att 
redogöra för sina svar (muntligt eller skriftligt) eller ta ställning till en lista med 
adjektiv. (Edell & Burke 1987:421) Angående adjektiven använder forskarna lite 
olika varianter, men grunden för svarsalternativen verkar vara skäligen 
standardiserad. Se Tabell 4 för en sammanfattning av de olika författarnas 
preferenser (sammanställd av Hansen & Christensen 2007:329). 

Tabell 4 - A-Ad Variables Used by Different Authors 

Schlinger Wells, Leavitt 
& McConville 

Aaker & 
Bruzzone 

Muldovan Aaker & 
Stayman 

Entertaining Humorous   Amusing/lively 

Clever/dull 

Relevant 

Alienating 

Relevant 

Irritating 

Relevant 

Irritating 

Clear 

Tasteless 

(credible) 

Informative/effective 

Irritating 

Silly (believable) 

Empathetic Sensual Warm Empathetic/ 

self-involving 
Warm 

Familiar 

Confusing 

Brand reinforcing 

(Unique)  
 

Familiar 

Confusing 

 

Källa: Hansen & Christensen 2007:329. 

Enligt Hansen och Christensen (2007:328-329) kan A-Ad mäta 
respondenternas reaktioner enligt sex olika dimensioner: 
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1) Känslomässig reklam – försöker skapa en stämning, starka känslor. 
2) Hotfull reklam – försöker skapa rädsla och ånget, erbjuder lösningar 

på problem. 
3) Undehållande reklam – roande, lågt nyhetsvärde. 
4) Sexig reklam – skönhet, sex appeal. 
5) Kognitiv reklam – företagsimage. 
6) Personlig reklam – relevant för mig, information som intresserar. 

När en person ser en reklam kan han/hon således antingen skapa en attityd till 
hela brandet eller endast reklamen i fråga. (Vakratsas & Ambler 1999:31) 
Attityden påverkas också av utomstående faktorer. (se Lutz, MacKenzie & Belch 
1983 för en mer utförlig beskrivning). Enligt Biehal, Stephens och Curlo 
(1992:21) blir reklam och andra brandrelaterade aspekter en central del av 
beslutsprocessen speciellt när konsumen försöker välja det bästa brandet av två 
likvärdiga alternativ. Bra/dålig reklam kan med andra ord vara avgörande i 
vissa situationer. 

Biehal et al. (1992:34) argumenterar för att A-Ad formas naturligt i 
beslutsprocessen, vilket gör att måttet är direkt kopplat till köpbeslutet. Detta är 
enligt Biehal et al. även metodens främsta styrka. Edell och Burke (1987:421) ser 
dock brister i A-Ad. Fastän metoden kan samla åsikter av tyckare och tänkare 
samt producera nyttig information om hur testpersonerna beskriver reklamen, 
förbiser A-Ad hur reklamen fick respondenterna att känna sig och framförallt 
varför. Istället för att ge en verklighetstrogen bild av sitt eget liv är risken att 
testpersonerna tar på sig rollen som reklamkritiker. 

Inom ramarna för tidigare forskning har Burke och Edell (1986) också kommit 
fram till att man inte kan fånga hela attityden när testpersoner endast 
utvärderar reklamens förmåga att vara intressant, rolig, trovärdig osv. Det man 
egentligen borde mäta är känslomässig respons som till viss del förklarar hur ett 
A-Ad-värde på lång sikt kan variera för samma person. Edell och Burke 
(1987:430) antyder kanske t.o.m. att A-Ad är ett sätt att komma lätt undan. Det 
är lättare att få människor att utvärdera reklam på ett ytligt plan än att 
diskutera djupare känslotillstånd som reklamen framkallat. ”Feelings appear to 
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be properties of the individual, while judgements of the ad’s characteristics 
appear to be properties of the ad.” (ibid) 

A-Ad har även en broder vid namn A-Brand. Det är ett mått som visar hur 
konsumenten uppfattar ett visst brand och hur t.ex. en viss kampanj förstärker 
eller framkallar dessa brandassociationer. A-Brand mäter alltså inte endast 
åsikter kring företagets reklam. Man kan mäta hur brandet uppfattas på en 
allmän nivå genom att undersöka informationsvärdet i en reklam (dvs. vad 
berättas om brandet). Ett annat alternativ är att mäta subjektiva påståenden 
(t.ex. Brand A är bättre än Brand B). Det ultimata testet är faktabaserat och 
granskar ren brandkunskap (t.ex. kalorihalt, utbud, öppethållningstider) genom 
rätt/fel- eller flervalsfrågor. (Hansen & Christensen 2007:331-332)  

Enligt MacInnis och Jaworski (1989:17) är det (i ljuset av en ansenlig lista 
akademiska undersökningar) A-Ad som dikterar hur positivt/negativt värdet för 
A-Brand blir. Författarna berikar påståendet med sin egen forskning som visar 
att förhållandet mellan A-Ad och A-Brand är starkast vid medelhöga nivåer av 
uppmärksamhet. Vid för låga nivåer kan åskådarens känslotillstånd eller 
oförmågan att åtskilja reklam och brand snedvrida förhållandet. För höga nivåer 
av uppmärksamhet får å sin sida åskådaren att vända blicken inåt och fokusera 
på sina egna tankar. Det finns alltså ett förhållande, men det kräver ideala 
uppmärksamhetsförhållanden. 

2.8.9 Copy testning 

Copy testing har använts inom reklambranschen i årtionden för att få svar på 
frågor som ”Will a proposed copy theme be effective at achieving advertising 
objectives? Does the set of advertisements that make up an advertising 
campaign create the desired interest level and image? Will an individual 
advertisement attract the attention of the audience?” (Aaker och Myers 
1987:404) Aaker och Myers (ibid) benämner copy testing ”an important part of 
advertising management and also an interesting subject from the professional 
and scientific points of view” eftersom metoder och teorier från psykologi, 
sociologi och ekonomi även utnyttjas.  
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Innan några copy test utförs måste företaget dock ta ställning till: 

1) test vs. inget test 

Copy testing är inte gratis och förutom monetära kostnader kan det ge upphov 
till stora kostnader i form av tid, t.ex. en fördröjd kampanj. Metoden bör också 
väljas noga, eftersom testresultaten skall stå som grund för framtida beslut. Å 
andra sidan har copy testing setts som en god investering eftersom det är en 
bråkdel av det som kampanjen kostar totalt. Istället för att lita blint på intuition 
eller tidigare erfarenheter erbjuder copy testing en s.k. billig livförsäkring. 
(Aaker & Myers 1987:405; Hansen & Christensen 2007:339) 

2) vad som skall testas och när 

Copy testing kan utföras antingen som ett s.k. koncepttest 

a) i början av den kreativa processen (konceptstadiet) 

…eller som ett s.k. pretest 

b) i slutskedet av den kreativa processen (storyboard, utkast) 
c) i slutskedet av produktionsfasen (färdig animation/layout -version) 

…eller som ett s.k. posttest 

d) genast efter att kampanjen lanserats (första intryck) 
e) halvvägs in i kampanjen (kampanjutveckling) 
f) i kampanjens slutskede (kampanjresultat) 

Den största skillnaden är att pretest undersöker sannolikheterna att lyckas 
medan posttest undersöker hur de önskade effekterna tar fysisk form när 
kampanjen lanserats, dvs. hur riktiga personer valt att notera, reagera eller 
ignorera kampanjen. (Aaker & Myers 1987:405; Hansen & Christensen 
2007:305, 339) 

Vanligen visar man mock-ups (råversioner av hur reklamen kommer att se ut) 
eller olika reklamversioner (vanligen 2-3 st.) t.ex. åt fokusgrupper som får 
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utvärdera dem. I konceptskedet brukar det räcka med att mäta vad 
testpersonerna gillar/inte gillar och om de förstår reklamen. Kostnaden stiger 
för varje reklamversion som testas och ökar även beroende på hur färdiga 
reklamversionerna är. Möjliga ändringar är alltid enklare att göra i början av 
processen, men råa versioner kan fortfarande vara väldigt långt från den slutliga 
reklamen vilket kan försvåra processen. Ett mer tidskrävande alternativ är att 
testa reklamen i en så naturlig omgivning som möjligt. För tryckt reklam kan 
man t.ex. skapa dummytidningar eller blanda testreklamen med 
konkurrenternas reklam i ett s.k. folder test. Idén är att inte avslöja vilken 
reklam som testas. Copy testet är med andra ord en fråga om tid och pengar. 
(Aaker & Myers 1987:405; Hansen & Christensen 2007:340) 

3) vilka kriterier som skall testas 

Copy testet kan rikta uppmärksamheten mot några olika delområden: 

a) Recognition 

Aaker och Myers (1987:406) benämner recognition ”a necessary condition for 
effective advertising.” Fastän uppmärksamhet inte garanterar effektivitet, är en 
reklam som inte noteras knappast effektiv. För tryckt reklam är den mest 
centrala frågeställningen ifall respondenten känner igen en reklam han/hon sett 
förr. Efter att respondenten bläddrat igenom en tidning skapas därför tre olika 
mått för varje reklam: noted (% av läsarna som kommer ihåg reklamen), seen 
associated (% av läsarna som sett en del av reklamen som klart förknippas med 
brandet) och read most (% av läsarna som läste minst hälften av texten i 
reklamen). 

b) Recall 

Recall används främst för att testa tv-reklam. Respondenterna får antingen se 
bilder där brandnamnet/logon tagits bort (aided recall) eller endast namnet på 
en produkt/service (unaided recall). Ibland testas s.k. DAR (day-after-recall) 
vilket innebär att ihågkomsten testas dagen efter att reklamen visats. (Aaker & 
Myers 1987:408) 
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c) Persuasion 

Persuasion mäter hur övertygande en reklam är. Metoden lämpar sig bäst för 
tv-reklam, men det finns också variationer där t.ex. sambandet print + tv testas. 
Vanligen visar man dummy tv-serier med reklamsnuttar mellan dem (theater 
testing) och mäter ihågkomst (brand-recall) efteråt. Ett annat alternativ är att 
göra s.k. on-air tests där man mäter attityd/ihågkomst före och efter att en 
reklam visats för tv-publiken. (Aaker & Myers 1987:409-413) 

d) Purchase Behavior 

Purchase behavior testas i en verklig omgivning, t.ex. affärsmiljö, och fokuserar 
på att mäta köpbeteende. Det finns två olika metoder: coupon stimulated 
purchasing och split-cable testing. I det första tar testgruppen del av 5 st. tv-
/radioreklamer eller 6 st. tryckta reklamer och får därefter kuponger till en 
dagligvaruaffär. En av kupongerna är för brandet som testas, så testmetoden 
mäter hur ”real money is spent in a real store”. (Aaker & Myers 1987:413) Den 
andra versionen av testet använder sig av en panel bestående av ca 3000 
hushåll. Panelen utrustas med ett ID-kort som samlar in data om deras 
köpbeteende och en apparat som samlar in data om panelens tv-vanor. 
Företaget som utför testet har dessutom möjligheten att ändra reklamens längd, 
placering osv. under testets gång. (Aaker & Myers 1987:415) 

Koncept för nya produkter har också testats med liknande metoder. Till skillnad 
från copy testen undersöks en framtida fysisk produkt och testmaterialet 
varierar då från några meningar till illustrationer, 3D-modeller eller flersidiga 
dokument. Själva undersökningsmomentet sker oftast genom personliga 
intervjuer, telefonintervjuer eller enkäter. (Fraser 1994:5) Enligt Fraser (ibid) är 
koncepttestens främsta målsättningar följande: 

1) identification of poor concepts so they can be dropped 
2) estimation of the size of the potential market 
3) identification of the various market segments and their characteristics 
4) identification of potential improvements to the concept 
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5) identification of appropriate positioning strategies (with respect to price, 
promotion, and distribution) 

6) identification of potential cannibalization of existing products 

Med andra ord vill företaget testa produktkonceptet och få spontana reaktioner 
som leder till nya insikter eller förbättringsförslag. Särskilt nummer 1 och 4 är 
relavanta även för copy testing. Nya insikter för övriga punkter kan framkomma 
under copy testet, men dessa borde egentligen vara definierade redan innan 
reklamen över huvud taget börjar planeras.  

Problemet med copy testing (och koncepttest) är att validiteten aldrig 
bekräftats. Advertising Reseach Foundation (ARF) gav sig på ett försök, men 
insåg snabbt att de gett sig ut på djupt vatten eftersom största delen av 
datamaterialet – av förståeliga skäl – var hemligstämplat. The ARF Copy 
Research Validity Project blev klart 1990 och kunde bidra med en del resultat, 
dock på ett väldigt ytligt plan. Bland annat visade det sig att det fanns ett klart 
samband mellan omtyckt och säljande reklam (se Haley & Baldinger 2000:114-
135 för en vidare redogörelse av hela projektet). Det är ändå svårt att komma 
ifrån den obehagliga sanningen att copy testens fokusgrupper kan överdriva hur 
mycket de kommer ihåg eller associera till minnen de har av tidigare 
reklamkampanjer. (Aaker & Myers 1987:408) 

”We have created an industry of ad development for copy testing that is 
designed to beat the system rather than connect with and move people to action. 
Some agencies are paid on the basis of how well their ads test, not how well they 
perform in the real world.” (Van Praet 2012:113) Testpersoner som kommer 
ihåg reklamtext ord för ord är enligt Van Praet (ibid) bara ett sätt att skapa 
självbekräftelse hos reklamfolket.  

Aaker och Myers (1987:421-424) har gjort upp följande lista som bör uppfyllas 
för att copy testing skall kunna anses vara pålitligt: 

1) Det måste finnas en användbar målsättning. 
2) Testpersonerna måste representera målgruppen och helst vara 

slumpmässigt utvalda. Testgruppen måste dessutom vara tillräckligt stor 
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för att uppnå statistisk signifikans. Också de som inte ingår i testgruppen 
måste beaktas – förmår testgruppen representera också deras röster? 

3) Testomgivningens inverkan bör minimeras, t.ex. genom att be 
testpersonerna utvärdera redaktionellt innehåll istället för reklamer. All 
s.k. vilseldning måste ske inom etiskt godtagbara ramar. 

4) Den onaturliga testsituationen måste bektas i resultaten. Hur många 
gånger bör varje person se reklamen för att ge tillförlitliga svar? Hur 
påverkas testpersonen av den betvingade situationen där han/hon inte 
kan avfärda reklam på normalt sätt? 

Aaker och Myers (ibid) poängterar alltså noggrann planering och en så naturlig 
testmiljö som möjligt. Reklam upplevs inte i ett labb och det är en klar utmaning 
när man utför copy test. Aylesworth och MacKenzie (1998:28) håller med om att 
”ads may test differently than they work in the marketplace”, men medger dock 
att verklighetstrogna testmiljöer kan innebära en del praktiska utmaningar. 

2.8.10 Varför behöver de traditionella metoderna ett alternativ? 

Innan neuromarknadsföringen börjar granskas i detalj anser jag att det är 
motiverat att diskutera varför de hittills presenterade (traditionella) 
forskningsmetoderna behöver ett alternativ. Jag inser att alla metoder, modeller 
och filosofier alltid möter både medhåll och motstånd, men den pågående 
forskningsdebatten talar för förändring på ett sätt som inte går att ignorera. 
Traditionell reklamforskning har fått kritik från många håll främst p.g.a. 
resultatens bristfällighet, s.k. ”cognitive bias”. (se t.ex. Lee et al. 2007:200; 
Vaskrats & Ambler 1999:37; Senior et al. 2007:154; Penenberg 2011:87; Van 
Praet 2012) 

I en artikel för Svenska dagbladet (17.3.2012) kritiserar Evert Gummesson 
tendensen att alltid göra som man brukar, dvs. förlita sig på 
enkätundersökningar och djupintervjuer, eftersom dessa enligt Gummesson 
leder till ”representativ men passiv statistik”. Gummesson har inget svar på hur 
problemen med traditionell marknadsföring kunde lösas, men välkomnar det 
nya tankesätt som neuromarknadsföringen tillför. Ambler et al. (2000:18) 
argumenterar likartat att forskare, särskilt akademiker och ekonomer (touche!), 
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tenderar att lita blint på respondenternas förmåga att rapportera om sitt 
undermedvetna. Detta trots att respondenternas s.k. minnesbilder inte 
nödvändigtvis tangerar de situationer som forskarna ämnar undersöka. Gordon 
(2001:281) skriver: 

Ordinary people are happy (for a fee) to play games personifying brands, creating brand 
landscapes with pens and scrap art materials or choosing between adjectives or 
sentences to describe a brand. Usually, they are able to deconstruct the behaviour that 
the researcher has observed and to explain why it is that they did what they did. They 
can look backwards and relate all the reasons leading up to a decision and it will seem 
logical and straightforward. They can even jump forward in time and construct 
explanations about whether a new idea will succeed or not. 

Själva undersökningsmomentet blir med andra ord antingen en tillbakablick 
eller ett framtidsscenario – en fantasiövning där datamaterialet kan vara totalt 
lösryckt från verkligheten. 

Särskilt framtiden verkar vara svår att förutspå på ett verklighetstroget sätt. 
Loewenstein (1996:279) menar att människor lever i nuet och moraliserar 
angående framtiden – de slösar pengar idag och lovar att börja spara nästa 
månad, frossar i mat och lovar att börja banta efter nyår, köper cigaretter och 
svär att det är sista gången, osv. Det handlar om irrationellt beteende och 
oförmågan att veta hur framtiden kommer att ”kännas”, trots vetskapen om 
konsekvenserna. I en undersökning ombads t.ex. gravida kvinnor (även sådana 
som redan hade fött barn) att på förhand ta ställning till om de ville bedövas vid 
förlossningen. Kvinnorna hade full möjlighet att ändra sig och, fastän 
majoriteten i förväg avstått från bedövning, drog de flesta tillbaka sitt beslut när 
födselsmärtorna gjorde entré. (Loewenstein 1996:277) 

Psykologen Timothy Wilson (2002:187) anser att människor på ett liknande sätt 
oftast är medvetna om reklamens budskap men inte om hur det påverkar dem. 
Som exempel använder han den kända gestalten the Marlboro man. Den första 
cigaretten tänds knappast för att bli som den stiliga cowboyn, men eftersom 
brandet symboliserar självständighet och rebelliskhet blir rökningen ett sätt att 
omedvetet komma åt dessa känslor i vardagen. 

Genom dessa gömda undertoner blir traditionella undersökningar därmed inte 
alltid så pålitliga, trots att de skulle vara utförda enligt konstens alla regler. 
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Gordon (2001:281) ger några exempel där undersökningsresultaten visade att 
kvinnor ville se normalviktiga modeller på catwalken och att de konservativa 
engelmännen aldrig skulle börja köpa funny tea, dvs. rooibos. I verkligheten 
sjönk försäljningen för de företag som använde s.k. ”plus size models” i sin 
reklam och, mot alla odds, togs rooibos emot väl på den brittiska marknaden. 
I en annan studie, återgiven av Van Praet (2012:43), undersökte man effekten 
av kalorimärkta menyer (s.k. calorie labeling) i New York. Respondenterna 
bedyrade att de utan tvekan gjorde bättre val när de visste sitt kaloriintag, men i 
själva verket konsumerade New York -borna mer kalorier än förr.  

Man kan fråga sig hur undersökningsresultaten kan skilja sig så dramatiskt från 
verkligheten. Varför kom forskarna inte åt konsumenternas verkliga åsikter med 
hjälp av de traditionella metoderna? 

Svaret kan finnas i människans natur. Traditionella undersökningsmetoder har 
kallats ”mother-in-law research” (Penenberg 2011:89) eftersom människor är 
flockdjur som oftast ger s.k. politiskt korrekta svar. Ash (1953: 150-158) har 
bevisat grupptryckets kraft genom att, i en fokusgrupp, be alla utom en person 
att reagera ’felaktigt’ på visuella stimuli. I 32 % av fallen rättade den ensamma 
personen sin åsikt enligt gruppens ’felaktiga’ åsikt. När någon i gruppen gav ett 
korrekt svar ökade sannolikheten synbart för att den ensamma personen också 
skulle ge ett sanningsenligt svar. När gruppen uppfattade något på ett visst sätt, 
kunde personen alltså uppge gruppens åsikt istället för sin egen – allt för att 
passa in. Egentligen är det inte så konstigt att kvinnorna röstade för 
normalviktiga modeller eller att engelsmännen ställde sig negativa till rooibos – 
det var svaren som samhället förväntade av dem. 

Det är alltså inte osökt som Gordon (2001:287) anser att kvalitativa metoder, 
som traditionellt ansetts ”läsa mellan raderna”, i själva verket inte når djupare 
än kvantitativa undersökningsmetoder. Bägge metoder genererar ett material 
som valts ut av testpersonernas medvetande och därför är det omöjligt att 
beakta alla de små detaljer som samlats i det undermedvetna. Scott Stratten 
(2010:xiv) sammanfattar problematiken slående: ”Marketing happens every 
time you engage (or not) with your past, present, and potential customers.” 
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Van Praet (2012:13) gör även en annan intressant observation: de traditionella 
metoderna fokuserar på att analysera det skrivna eller talade ordet. Detta trots 
att människor kommunicerar enligt följande fördelning: 

7 % - ord 
38 % - intonation 
55 % - ansiktsuttryck och kroppsspråk 

Kvantitativa metoder (t.ex. enkäter) kan varken studera intonation eller 
kropsspråk. Kvalitativa metoder har möjligheten att studera alla ovanstående 
delar men effekten försvinner om intervjun endast är en 
datainsamlingssituation. Ofta görs själva analysen på ord som spelats in på 
band och då mister forskaren i princip 55 % av datamaterialet. Fraser (1994:10) 
konstaterar även att traditionella metoder gör det utmanande att undersöka 
innovationer, produkter som starkt aktiverar något av våra sinnen (lukt, smak, 
känsel), eller teknologi som är svår att visualisera. Eftersom testpersonen väljer 
att dela med sig endast utvalda delar av utvärderingsprocessen blir mycket kvar 
under ytan, inne i hjärnan. 

Problemet är dock inte bara datainsamlingen utan också hur informationen 
transporteras vidare t.ex. via ledningen (strategi) till reklambyrån 
(förverkligande). (Ambler et al. 2000:18) Enligt Gordon (2001:281) ger 
strategierna ofta inte en rättfärdig bild av hur människor uppfattar brand och 
uppför sig bland dem i verkliga livet. Van Praet (2012:x) konstaterar likartat att 
innan företag skapar strategier måste de inse att människor också har strategier 
– ”human strategies, not consumer strategies”. 

Ett flertal forskare (t.ex. Ahlert et al. 2006; Fugate 2007; Vakratsas & Ambler 
1999:34; Hansen et al. 2007:310) efterlyser neuromarknadsföring som 
testmetod inom reklamvärlden men behovet för förnyelse börjar också synas 
hos andra instanser. År 2011 påbörjade t.ex. Advertising Research Foundation 
(ARF) ett projekt som bär namnet NeuroStandards. Projektet fick sin början 
när ARF började inse att de traditionella metoderna inte alltid var optimala: 
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The human mind is not well equipped to probe its own depths, to explain itself to 
itself, let alone to others. Many of the approaches used in traditional advertising 
research are focused on rational, conscious processes and are, therefore, not well 
suited to understanding emotion and the unconscious. Regardless of our comfort level, 
we have to explore approaches that are fundamentally different— indirect or passive 
approaches to measuring and understanding emotion and its impact. 

Det största problemet är att neuromarknadsföringen behöver klarare 
definitioner, mer dokumentation, statistisk precision och mått på validitet. Dock 
uppmanar ARF företag att inte skygga för att använda sig av 
neuromarknadsföringens mätinstrument: 

Even without tests of statistical significance and with key debates unresolved, 
advertisers should not be afraid to use neuromarketing measures qualitatively, 
especially early in the creative process, to identify opportunities and pitfalls in 
storylines, messaging, and key branding moments. Conducting studies that combine 
neuromarketing with deep qualitative interviews will only augment the rewards. Does 
this kind of research provide definitive answers with known error ranges? Not yet. Can 
it provide deep, useful understanding -- not available through traditional techniques -- 
of the otherwise elusive world of consumer emotion. Absolutely! 

Vi får se vad den slutliga rapporten för med sig – ovanstående utdrag är tagna 
ur ARF:s första utkast för NeuroStandards (ARF 2011:3-4). 

År 2011 påbörjades även ett liknande, treårigt projekt vid Oxford där Steve 
Woolgar och Tanja Schneider började undersöka hur neuromarknadsföring 
används och vilka nya insikter det kan ge. (Bain 2011) År 2013 kommer 
regeringen i USA dessutom att påbörja ett märkbart projekt som ämnar skapa 
en detaljerad karta över människohjärnan. Projektet kan liknas vid satsningen 
Human Genome som kartlade människans DNA. (Dooley 2013) Det finns inga 
tvivel om att neuromarknadsföringen behöver både standarder och ramverk och 
därför är det bra att det finns vilja och resurser som allokeras till dessa frågor. 

2.9 Sammanfattning av kapitel 2 

Reklam innebär att, på ett organiserat sätt, kommunicera via massmedia för att 
nå förutbestämda mål (t.ex. ökad försäljning). Företag kan göra reklam av flera 
orsaker men oftast är målet att 

a) öka försäljningen (omedelbart och på lång sikt) 
b) ändra eller uppehålla attityder 
c) öka medvetandet på marknaden 
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Eftersom varje konsument påverkas av olika filter (t.ex. omgivningen, 
konkurrerande reklam, kommunikation med andra människor) är det viktigt att 
inse att den egna reklamen måste tränga igenom samtliga för att noteras. 

Reklam blir till genom den s.k. kreativa processen där ett team (oftast vid en 
reklambyrå) samarbetar för att uppnå förutbestämda målsättningar. Teamet 
består av kreativa förmågor (AD, copywriter), personer med kunskap om media 
eller målgrupper (Media Personnel, Research Department), samt personer som 
ansvarar för administration/kundkontakt (Account Executive, Traffic 
Department). Oftast finns även en s.k. Creative Director som övervakar det 
kreativa arbetet.  

I den kreativa processen kan reklambyrån använda sig av några olika 
planeringsmodeller – kapitel 2 presenterade tre av dem: FCB, Rossiter-Percy 
och MacInnis-Jaworski. Dock bör en i praktiken fungerande modell enkelt 
kunna integreras i reklambyråns vardag (dvs. den kreativa processen) och 
därför kan dessa modellers användbarhet ifrågasättas. 

En definition för vad som är bra reklam kunde lätt utmynna i en ändlös 
diskussion. Från att ha kommunicerat genom ord talar företagen nu i bilder och 
det skapar nya utmaningar för det kreativa teamet på reklambyrån. En studie av 
några av vår tids största reklamlegender kunde ändå identifiera följande 
gemensamma nämnare för tidlös och effektfull reklam: 

1) bra reklam är simpel 
2) vad man säger är viktigare än hur man säger det 
3) reklam är tvåvägskommunikation (mellan företag och kund) 
4) modiga, kreativa avvikelser och originella satsningar lönar sig oftast 
5) reklam och konstverk får inte förväxlas (fokus på relevans, 

målsättningar) 

För att minska olika riskfaktorer (t.ex. kommunikationsproblem) kan reklam 
förhandstestas genom olika metoder. Reklamens effekter kan även mätas under 
eller efter en kampanj för att se hur väl målen uppfylls/uppfyllts. De s.k. 
traditionella metoderna kan delas in enligt en taxonomi skapad av Vakratsas 
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och Ambler (1999:26) och innehåller undersökningskategorierna 
marknadsrespons, ren kognition och ren affekt, hierarkiska modeller, 
integrativa modeller samt hierarkifria modeller. Några traditionella reklamtest 
som faller utanför taxonomin, men ändå tål att nämnas, är A-Ad och A-Brand, 
samt copy testing. 

Trots att reklamforskningen har långa anor är en ökande mängd forskare ändå 
överens om att de traditionella metoderna behöver ett alternativ. Det centrala 
problemet är resultatens bristfällighet (s.k. cognitive bias), vilket innebär att 
respondenterna inte kan redogöra för sitt undermedvetna på ett pålitligt sätt. 
Diskussionerna förs till neuromarknadsföringens fördel – ett flertal forskare 
efterlyser ny forskning inom området och tre betydande satsningar bäddar nu 
för större kunskap och tydligare standarder inom de närmaste åren.  
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3 Neuromarknadsföring 

Jag vill inleda med ett citat av Van Praet (2012:24-25): 

”There is nothing in the world more complicated and humbling 
than trying to solve the mysteries of the human brain.” 

Människan består till stora delar av undermedvetna processer som koordineras 
av ett eget minnessystem. Förutom att styra blodomloppet, hjärtrytmen eller 
andningen fungerar synsinnet, smaksinnet, känseln, våra tankar och känslor på 
samma sätt. När vi bearbetar information eller resonerar är det en medveten 
process som ständigt påverkas av undermedveten hjärnaktivitet. (Hansen & 
Christensen 2007:111-112) Man kan fråga sig ifall vi verkligen gör medvetna 
beslut över huvud taget? 

Låt oss börja med en förenklad fördelning av hjärnan (D’Amicis et al. 2011):  

1) Hjärnstammen (truncus encephali) koordinerar icke-viljestyrda 
funktioner, t.ex. puls och andning. 

2) Lillhjärnan (cerebellum) styr vår motorik, dvs. alla rörelser. 
3) Limbiska systemet (limbus) hanterar hela känslospektrumet. 
4) Talamus (thalamus) är ett slags filter som rensar bort oviktig 

information och lyfter fram allt som vi bör notera på ett medvetet plan. 

Ovanstående ansvarar för vår vardag och arbetar därför utan avbrott. Eftersom 
det mesta sker undermedvetet tänker vi helt enkelt aldrig på hur märkvärdiga 
våra liv är. Det är inte självklart att utföra något så komplicerat som t.ex. att gå i 
trappor, läsa en tidning, äta ett äpple och svara i telefon samtidigt. Men hjärnan 
klarar det ändå. 

I det här kapitlet kommer jag först att diskutera det undermedvetnas existens 
för att sedan gå över till en mer specifik definition av neuromarknadsföring. 
Betydelsen av att förstå det undermedvetna konkretiseras sedan genom en del 
relevanta psykologiska teorier. En presentation av neuromarknadsföringens 
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mätinstrument samt deras pålitlighet utmynnar slutligen i en diskussion kring 
etiska frågor. 

3.1 En diskussion kring det undermedvetna 

Året var 1890 när följande ord uttalades: ”conciousness deserts all processes 
where it can no longer be of use”. Det som James (1890:496) försökte säga var 
att vi blir omedvetna om allt som inte leder oss mot våra mål. Han hade rätt – 
människan är endast medveten om ca 10 % av sin hjärnaktivitet. Varför? 
Medveten tankeaktivitet är tungt arbete. (D’Amicis et al. 2011) 
All undermedveten hjärnaktivitet kräver ca 33 % mindre energi än sin medvetna 
motsvarighet (Gilbert 1989:193) och därför väljer våra hjärnor, av 
bekvämlighetsskäl, att fungera undermedvetet. Precis som maskiner 
automatiseras för att uppnå en smidigare process arbetar våra hjärnor ständigt 
för att göra livet så enkelt som möjligt. Varför ta en omväg när man kan ta en 
genväg? 

Transportsträckan från det undermedvetna till det medvetna är ca 1/3 sekund 
lång. Grovt sett kunde man därmed säga att vi ständigt lever i förfluten tid 
eftersom allt vi tänker och upplever på ett medvetet plan redan har hänt. För att 
citera John Bargh vid universitetet i Yale (D’Amicis et al. 2011): 

What the uncouncious specializes in is the present. Conciousness can time travel, we 
can remember the past, we can get lost in the past, we can plan for the future. But 
what system is minding the store while we're off in the future and thinking about the 
past? ... the unconcious is … a present-based system and as it is operating at the 
same time as the concious is, it frees the concious mind for time travel. If the 
concious mind was the only one that existed, we would walk off a cliff … because 
we're not minding the present. 

Det medvetna och undermedvetna arbetar alltså i en förutbestämd synergi. Om 
det smidiga flödet bryts uppstår i värsta fall ödesdiger oordning. Låt oss ta ett 
exempel från min favoritvintersport: slalom. Det finns stunder när skidorna 
verkar styra sig själva och jag erövrar pisten som om jag blivit född i Alperna. 
Uppfylld av fartens tjusning duckar jag instinktivt för trädgrenar och väjer 
elegant för mina medåkare. Då, medan kanterna karvar snön i en perfekt rytm, 
blir jag plötsligt medveten om att jag inte tänker på vad jag gör. Nergraderingen 
från Ingemar Stenmark till en medlem av skidskolan blir knappt en tanke lång… 
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Orsaken är att mina undermedvetet koordinerade rörelser – en mäktig samling 
erfarenheter som lagrats sedan mitt första åk som 6-åring – avbryts av min 
medvetna tankeaktivitet som förvirrar hjärnans motorikcentrum. Bargh (ibid) 
menar att dylika konflikter kan uppstå eftersom medvetandet i själva verket 
utvecklades relativt sent, dvs. när medvetna och undermedvetna processer 
började sammansvetsas till ett komplexare intellekt. Fram till det navigerade 
människorna enligt sina undermedvetna instinkter. 

Fördelningen medveten-/undermedveten tankeaktivitet har dock inte gjorts 
utan polemik. Under en lång tid var den psykologiska normen att människor var 
”either pushed by their inner drives or pulled by external events” (Seligman 
1991:8-9). Man erkände alltså både existensen av automatiserade 
(undermedvetna) processer och sådana (medvetna) processer som kunde styras 
av fri vilja. På senare dagar har debatten förädlats till de olika förhållanden där 
sinnet styrs av respektive inre/yttre kraft.  (Bargh & Chartrand 1999:463)  

Det intressanta är att det undermedvetna över lag är ett outforskat hav inom 
psykologin. Miller, Galanter och Pribam (1960:10) förkunnade redan på 60-talet 
att det finns ett gap, ett mörker, mellan kunskap och handling. Kring 20 år 
passerade tills Nisbett och Ross (1980:11) uppmärksammade samma gap: ”our 
field’s ability to bridge the gap between cognition and behavior … is the most 
serious failing of modern cognitive psychology.” Posner och Snyder (1975:55) 
anser att dessa frågor hör till de främsta och mest grundläggande mänskliga 
existentialistiska frågeställningarna och menar alltså att det är frågan om mer 
än bara en akademisk debatt psykologer emellan. 

Den stora frågan är ifall vårt undermedvetna existerar – ett ämne som 
fascinerat filosofer, konstnärer, vetenskapsmän och den enskilda människan 
sedan tidernas begynnelse. Problemet är att det är svårt att finna bevis för det 
som sker under ytan eftersom ingen har några minnen av det som inträffat på 
ett omedvetet plan. Därför är det undermedvetna också stundvis svårt att 
acceptera. (Bargh & Chartrand 1999:462) Gerhard Roth vid universitetet i 
Bremen (D’Amicis et al. 2011) hävdar att det är själva tanken om att att vi skulle 
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vara det undermedvetnas marionetter, att nya tankar och handlingar skulle ske 
bara med det undermedvetnas samtycke, som är för mycket för vår stolthet. 

Studier av personer som skadat vissa delar av hjärnan har visat sig bli en viktig 
pusselbit i debatten. Forskare har t.ex. undersökt personer med diagnosen 
amnesi, dvs. oförmågan att minnas eller lära sig något nytt. Om man läser upp 
en lista med ord kan patienterna inte minnas ett enda av dem – i alla fall inte på 
ett medvetet plan. När samma ord blandas in i en ny lista väljer patienterna de 
ord som nyss lästes upp, fastän de inte kan förklara varför. Också personer som 
inte ser på ett medvetet plan, dvs. är blinda, kan uppfatta visuellt stimuli på ett 
undermedvetet plan (s.k. blind-sight). (Gordon 2001:286) Van Praet (2012:77) 
refererar till ett antal undersökningar där blinda personer bl.a. kunnat navigera 
felfritt genom en labyrint eller uppfatta känslor efter att de tagit del av bilder 
där ansikten visar olika känslotillstånd. 

Forskningsresultaten ger värdefulla insikter i hur det medvetna och 
undermedvetna samverkar. Den ansedda hjärnforskaren V. S. Ramachandran 
(2008) använder t.ex. fenomenet blind-sight för att beskriva hur vi har två olika 
visuella vägar: en som går genom ögat till syncentrum och en mycket äldre väg 
som går direkt till hjärnstammen (dvs. vårt undermedvetna) och styr reflexer. 
Ramachandran (ibid) förklarar att fastän en av vägarna är förlorad är den andra 
fortfarande gångbar. Också organismer som inte kan tänka använder sig av den 
uråldriga vägen för att samla in stimuli från omgivningen. (Damasio 2009) Det 
är en fängslande tanke att det undermedvetna kunde vara ett evolutionärt 
förstadie till det vi idag uppfattar som människans fem sinnen. 

Låt oss alltså anta att människan har en medveten dimension, dvs. ”the 
sensations, concepts, and propositions whose current activation level exceeds 
some threshold” (Bower 1981:134). Låt oss också anta att människan existerar 
på ett undermedvetet plan, dvs. genom obehindrad och naturlig verksamhet 
som sker utan att belasta den kognitiva (medvetna) kapaciteten. 
Bargh och Chartrand (1999:264) delar in det undermedvetna i två kategorier: 
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1) the preconcious (det förmedvetna) 
2) mental skills (inre kunskaper) 

En del undermedvetna processer sker utan att vi kan påverka dem 
(preconcious) och andra medvetna, målinriktade processer (mental skills) kan 
förflyttas från ett medvetet till ett undermedvetet plan. De sistnämnda kräver 
dock ett medvetet beslut för att sättas i rörelse (se Figur 15).  

Figur 14 - Intentional/Unintentional Routes to the Automatization of a Psychological 
Process 

Källa: Bargh & Chartrand 1999:469 

Bargh och Chartrand (1999:463) talar om ”intentional but effortless mental 
processes” som effektiveras genom idigen träning. Slutligen kan de utföras utan 
medveten tankeverksamhet. Stridspiloter tränar t.ex. aktivt med simulator just 
för att, genom otaliga repetitioner, skapa instinktiva/undermedvetna processer i 
hjärnan. Vid en krissituation kan piloten sedan använda sin medvetna 
hjärnkapacitet till att analysera detaljer medan det undermedvetna, utan att 
förbruka onödig energi, tar hand om rutinmässiga saker som att flyga planet.  

Det undermedvetnas kraft kan också illustreras genom exemplen i Tabell 5 
(Bargh & Chartrand 1999:465). Det blir t.ex. svårare att fortsätta lägga ett pussel 
om man måste motstå frestelsen av choklad och välja rädisor istället. När det 
går åt 1/3 mindre energi till att (undermedvetet) sukta efter choklad är det 
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verkligen tungt för hjärnan att (medvetet) grubbla över pussel och anagram – 
särskilt om de inte går att lösa. På samma sätt kräver det mindre tankeaktivitet 
att se på en tråkig film än att korrekturläsa en text och därför är det svårt att 
slita blicken från filmen och fokusera på uppgiften. Den korta förklaringen är att 
hjärnan alltid prioriterar instinkt, överlevnad och personlig vinning. Det kan 
låta naivt, men våra hjärnor befinner sig fortfarande delvis på stenåldern – 
något nästa avsnit (3.2) kommer att behandla i mer detalj. 

Tabell 5 - Deleterious Consequences of Various Acts of Choice and Self-Control 

Källa: Bargh & Chartrand 1999:465 

Det skulle vara näst intill omöjligt att leva om den medvetna delen av 
hjärkapaciteten ständigt skulle belastas av ”every aspect of life, from perceptual 
comprehension of the environment (both physical and social) to choosing and 
guiding every action and response to the environment.” (Bargh & Chartrand 
1999:464) Enligt Bargh och Chartrand (ibid:476) borde vi därför vara 
tacksamma för våra mentala betjänter som (undermedvetet) förutspår 
framtiden och tar hand om allt som våra liv innebär – utan att bli tillfrågade. 

Det är alltså den undermedvetna delen av hjärnan som gör besluten, t.o.m. före 
vi själva är medvetna om det. (Dooley 2012:2) Innan vi medvetet noterar 
känslan rädsla har vår kropp redan ökat hjärtrytmen, spänt musklerna och fått 
händerna att svettas. Först då blir vi medvetet rädda. (Van Praet 2012:79) Det 
är inte utan orsak som Joseph LeDoux, professor i neurologi och psykologi, 
varnar för att glömma det undermedvetnas kraft: ”The concious brain may get 
all the attention, but conciousness is a small part of what the brain does, and it’s 
slave to everything that works beneath it.” (Lehrer 2009:23) Trots att bevisen är 
tillräckligt starka för att bekräfta existensen av hjärnans undermedvetna 
dimension har detta dock förblivit forskningsmässigt obeträdd mark. Modern 
teknologi ger oss äntligen iblickar i det undermedvetnas uråldriga historia, men 
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samtidigt blir tvungna att erkänna att det inte är intellektet som styr våra liv. 
Är det, så som Roth (D’Amicis et al. 2011) hävdar, för mycket för vår stolthet? 

3.2 Stenåldriga hjärnor 

Människohjärnan har varit jägare-samlare i 99 % av sin existens. Våra förfäder 
levde ungefär 84 000 generationer som jägare-samlare och har därefter upplevt 
sju generationer av industrialism och knappt två generationer av en digital 
tidsålder. (Cosmides & Tooby 1997:12; Van Praet 2012:31) Cosmides och Tooby 
(1997:12) beskriver stenålderslivet med orden ”a camping trip that lasted an 
entire lifetime” och Van Praet (2012:31) sammanfattar kontrasten slående: ”We 
have gone from aim-and-throw hunters to point-and-click shoppers in an 
instant, but … our brains remain better suited to Amazon-like rainforests than 
to amazon.com-like websites.” 

Enligt den evolutionära psykologen Robert Kurzban (Van Praet 2012:40) är 
hjärnan som en smarttelefon laddad med vissa standardapplikationer vars 
specifika funktioner bl.a. får oss att söka mat, sträva efter status, vara ärliga 
eller luras. Fastän applikationerna (bokstavligen) inte är från det här årtusendet 
styr de fortfarande våra till synes moderna liv. Att plocka kända brand från 
butikshyllan är enligt Van Praet (2012:32) jämförbart med att plocka välkända 
bär, frukter och rötter i naturen. Eftersom giftiga arter i värsta fall kunde leda 
till en plågsam stenåldersdöd är rädslan för att pröva något obekant fortfarande 
djupt rotad i människans undermedvetna. (Van Praet 2012:61; MacInnis & 
Jaworski 1989:12)  

Låt oss ta ett exempel från min egen vardag. Jag har upprepade gånger noterat 
hur det billiga brandet X återkallar sina produkter, t.ex. nötter, p.g.a. 
mögelsporer eller andra brister. Min hjärna har därmed lärt sig att instinktivt 
undvika brandet och varnar mig genom känslor av osäkerhet och avsky. 
Misstänksamheten avspeglas dessutom från nötterna till alla andra produkter 
tillverkade av brand X. Jag har aldrig personligen haft en negativ upplevelse 
med brandets produkter, men rädslan för en dålig produkt är tillräcklig för att få 
mig att välja ett konkurrerande brand. 
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Precis som bränt bar skyr elden är vi aktsamma för att bli brända av förrädiska 
företag eller deras produkter/tjänster. Van Praet (2012:61) skriver: ”This 
emotional sting causes customers to flee from the brand or in some instances 
fight back on the blogosphere or in the marketplace.” Det intressanta är att 
marknadsförare kan dra nytta av det s.k. ’stinget’ genom att först identifiera vad 
som orsakar smärtan och sedan visa hur det egna brandet kan lindra och/eller 
avlägsna lidandet. (Van Praet 2012:61; MacInnis & Jaworski 1989:12) De s.k. 
’TV-Shop reklamerna’ tillämpar flitigt ovanstående genom att alltid inleda med 
missnöjda människor och sedan presentera alla de (troliga och otroliga) 
situationer där produkten mirakulöst löser problemet på ett enkelt sätt. 

Dock är det viktigt att komma ihåg att människor också varnar varandra bl.a. 
om dålig service. Evolutionära biologer (se t.ex. Trivers 1971) brukar tala om 
reciprok altruism, dvs. den uråldriga förmågan att utväxla varor och/eller 
tjänster. Tankesättet ”om du ger mig något, ger jag dig något i framtiden” 
illustrerar enligt Van Praet (2012:38) förhållandet mellan kund och företag. 
”Throughout evolution people bond with or reject people, not companies”, 
skriver han. Med andra ord är risken för dålig service precis likvärdig den 
stenåldriga rädslan att förgiftas. Vid tjänstemöten utvärderar kunden istället 
hur gynnsam utväxlingen varit, dvs. om den tål att upprepas. 

Det är intressant att stenåldersmänniskan på senare tid även återuppstått i mat- 
och hälsovärlden genom den s.k. Paleolitiska dieten, eller Paleo som den kallas i 
folkmun. I likhet med neuromarknadsföringen har den sina rötter i 
urtidsmänniskans levnadsmiljö. Förespråkarna poängterar att människan (för 
500 generationer sedan) åt endast oprocessad föda som fanns i omgivningen. 
När jordbruket uppfanns (kring 10 000 år sedan) blev det på kort tid enklare att 
odla mat och samtidigt ändrades våra kostvanor dramatiskt. (se t.ex. O’Keefe & 
Cordain 2004) Paleoliternas centrala argument verkar vara att kroppen och 
matsmältningssystemet inte hunnit anpassa sig till den moderna livsstilen. 

Fastän någon kan tycka att det är långsökt ser jag vissa likheter till hjärnans 
evolution. Dagens hjärnforskning kan nästan liknas vid arkeologiska 
utgrävningar eftersom hjärnan formades genom att nya lager av hjärnceller 
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växte ovanpå de gamla. (Oatley 2004:53) Enligt Van Praet (2006:66) innehåller 
uttryck som ”life is short, eat dessert first” mer sanning än man kunde tro 
eftersom våra hjärnor är programmerade för kortsiktig vinning. Människor blir 
impulsiva när de upplever höga nivåer av det som Loewenstein (1996:274) 
kallar för visceral factors, dvs. invärtes faktorer. ”Hunger signals the need for 
nutritional input, pain indicates the impingement of some type of potentially 
harmful environmental factor, and emotions serve a range of interrupting, 
prioritizing, and energizing functions.” (Loewenstein 1996:275) En liknande 
studie gjord av Venkatraman, Huettel, Chuah, Payne och Chee (2011:3712) 
bevisade t.ex. att människor slutar undvika riskfyllda beslut redan efter en 
berövad nattsömn. En person som är trött, hungrig eller har ont börjar 
automatiskt maximera den egna nyttan och agerar i stunden, instinktivt, istället 
för att analysera läget rationellt och långsiktigt. 

Människans hjärna har levt på den digitala tidsåldern i knappt två generationer 
men uppför sig fortfarande som om det fanns sabeltandade tigrar i skogarna. 
Det är de undermedvetna instinkterna, arvet från tidernas begynnelse, som får 
försöka ledsaga människan genom en värld i ständig förändring. 

3.3 Neuromarknadsföring – en definition 

Neuromarknadsföringen fördelar sig över en bred forskningsplattform – från 
allmänna beteenderelaterade undersökningar till specifika studier om hur 
konsumenter reagerar på brand, reklam, produkter, förpackningar osv. (Lee et 
al. 2007:199) Följande författare leder oss aningen närmare en definition 
genom att avgränsa neuromarknadsföringen så här: 

1) “The application of neuroscientific methods to analyze and understand 
human behaviour in relation to markets and marketing exchanges.” 
(Lee et al. 2007:200) 

2) ”…the opportunity to use the models and technology of natural science to 
test the validity of … how advertising works.” (Ambler et al. 2000:18) 

3) ”…a new field of research championed by both academics and self-labeled 
companies using advances in neuroscience that permit powerful insights 
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into the human brain’s response to marketing stimuli.” 
(Murphy, Illes & Reiner 2008:293) 

4) ”…applying the methods of the neurology lab to the questions of the 
advertising world.” (Thompson 2003:53) 

5) ”…to understand the biological mechanisms that underlie mental activity. 

It [neuroscience] seeks to comprehend how the neural circuits in our 

brain allow us to perceive the world around us (eg brand 
communication), recall that perception from memory and act on the 
memory of that perception. Neuroscience also studies the biological 
foundations of our emotional life.” (Walvis 2008:178) 

6) ”…a science (or perhaps an art) that picks up electrical signals from the 
brain and spins them through software to analyze the responses and 
translate those signals into layman’s terms.” (Penenberg 2011:88) 

För att sammanfatta ovanstående definitioner innebär neuromarknadsföring 
alltså att använda hjärnforskarnas kunskapsbank och mätinstrument för att 
förstå vad som händer under ytan och sedan använda insikterna för att 
utforma bättre marknadskommunikation. Personligen tycker jag bäst om 
Thompsons (2003:53) definition, ”applying the methods of the neurology lab to 
the questions of the advertising world”, eftersom den i all sin enkelhet lyckas 
fånga kärnan inom neuromarknadsföringen, dvs. att ge gamla frågor nya svar. 

3.4 Vad kan reklambyråer lära sig av hjärnforskning? 

Powell (2009:55) har sammanfattat hjärnans preferenser i följande sex punkter:  

1) It craves contrast 
2) It prefers tangible benefits 
3) It prefers the visual 
4) It remembers beginnings and endings 
5) It’s emotional 
6) It loves gain, hates pain. 

Det finns otaliga studier om hur hjärnan och vårt undermedvetna fungerar och 
många av dessa teorier kan även tillämpas när man planerar reklam. Det finns 
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också mindre relevanta undersökningar som t.ex. bevisar att personer som sitter 
på hårda stolar under förhandlingar håller en ’hårdare linje’ medan personer 
som har ett mjukt säte gör mer kompromisser. (D’Amicis et al. 2011) Den här 
typen av undersökningar får dock förbli kuriositeter – det här avsnittet 
dedikeras istället till de teman som även tas upp av Powell i ovanstående lista. 

3.4.1 Hjärnan är energieffektiv 

Fastän hjärnan upptar endast ca 2 % av vår kroppsvikt använder den ca 20 % av 
hela kroppens energi. (Linden 2007:7) Hjärnaktivitet som sker på ett medvetet 
plan förbrukar således mer energi än våra muskler när vi idrottar. (D’Amicis et 
al. 2011) När vi tagit till oss mycket nya saker suktar vi därför efter mat som ger 
oss snabb energi, t.ex. i form av socker. (Van Praet 2012:22) 

Utan att gå in på detaljer kan ovanstående förklaras med hjälp av en mängd 
kemiska processer. Som i allt annat strävar kroppen efter homeostasis, dvs. 
balans, vilket innebär att ständiga nivåändringar konstant fluktuerar kring vissa 
standardvärden också i hjärnan. Känslor av hunger, törst, sömnighet, 
depression, trygghet osv. är med andra ord drivna av ändringar i den kemiska 
balansen. (Pribam 1984:2) 

För att spara energi har det undermedvetna behållit ansvaret för de flesta 
kroppsliga funktionerna. I genomsnitt kan hjärnan medvetet hantera sju 
informationsenheter (+/- 2) på en gång och därför är t.ex. alla telefonnummer 
sjusiffriga för att vara lätta att komma ihåg. (se t.ex. Miller 1956) Det medvetna 
systemet (som förresten befinner sig i främre delen av hjärnan, mer exakt 
ungefär ovanför ögonen i orbifrontala hjärnbarken) kan dock överbelastas 
tämligen enkelt – ibland räcker det med en enda tanke – och det är en annan 
orsak till att det undermedvetna har en betydande roll. (D’Amicis et al. 2011) 

3.4.2 Hjärnan uppehåller ett associationsarkiv 

Forskare har uppskattat att en person kan lagra kring 10 000 brandnamn i olika 
nätverk i hjärnan. Det som är viktigt att komma ihåg är att ett brand inte har ett 
lagringsfack – en enskild färg i en logo lagras och processas t.ex. på 75 olika 
ställen, både på hjärnans vänstra och högra sida. (Gordon 2001:284) 
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Den traditionella synen är att reklam som inte klarar det minimala testet, dvs. 
uppmärksamhet, inte kan vara effektiv. (Aaker & Myers 1987:408) Aylesworth 
och MacKenzie (1998:19) jämför företeelsen med att orientera sig fram med 
hjälp av en ficklampa – precis som ljusstrålen lyser upp en begränsad del av 
mörkret kan också vi uppmärksamma endast liten del av reklamen omkring oss. 
Fastän reklamteorier hittils har kretsat kring tanken ”low attention = no 
attention” visar ny forskning att våra hjärnor inte ignorerar så mycket reklam 
som vi tror. Dr. Robert Heath (1999:14-17) har skrivit följande om ämnet: 

Traditional theories of how advertising works were based on the hypothesis that it 
must be processed cognitively by consumers to be effective – in other words, it must 
capture your attention and interest, and make you ”think” about and remember the ad 
and the message within it. Advertising that does not ”cut through” in this way is 
deemed to be largely wasted. 

Heath (ibid) menar alltså att vi processar reklam även undermedvetet och att 
dessa lagrade associationer påverkar t.ex. våra köpbeslut. Med andra ord fyller 
vi ständigt ett personligt bibliotek med associationer för framtida bruk. Linden 
(2007:24) påpekar att människan i själva verket har den största 
associationskapaciteten jämfört med andra arter, vilket möjliggör att vi kan 
hantera flera idéer samtidigt, dvs. hoppa från association till association. 

Samtidigt som de nya forskningsresultaten erbjuder möjligheter, uppmanar de 
också företagen till att inte förbise några detaljer. Varje del av brandet måste 
tala samma språk och varje kontaktyta som kunderna möter måste skapa en 
positiv upplevelse. Som poeten Maya Angelou sagt en gång: ”People will forget 
what you did. People will forget what you said. But people will never forget how 
you made them feel.” (Kelly 2003:263) Den s.k. känslan i ryggmärgen är alltid 
utgångsläget när kund möter företag. 

3.4.3 Hjärnan uppskattar tryckt reklam 

Trots att många målar upp dystra scenarion finns det alltjämt en skara som tror 
att tryckt reklam har en framtid. Tidningar och tidskrifter rankas fortfarande 
som de mest trovärdiga medierna men statusen är förstås inte självklar. I en 
rapport från 2010, ”The Strange Survival of Ink”, listade The Economist t.ex. 
nischtänkande och läsarfokus som viktiga livlinor inför framtiden. Läsarna 
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måste också i fortsättningen få ett mervärde av att välja papper framom digitalt. 
(Dooley 2012:73; Nyilasy et al. 2011:174-175) 

Tryckt reklam är ett s.k. search media, vilket innebär att läsaren själv 
bestämmer tid, plats och hastighet för informationsöverföringen. Jämförelsevis 
är tv:n ett s.k. display media där tidpunkten och överföringshastigheten 
bestäms av en extern part. (Moorman, Neijens & Smit 2002:27) I det här 
avseendet har den tryckta reklamen kvar en klar fördel. Batra, Myers och Aaker 
(2006:169) poängterar att en tv-reklam ger begränsade möjligheter till 
eftertanke medan det är möjligt att begrunda och återvända till en tryckt 
reklam, vilket kan göra tolkningen djupare. Olika webblösningar håller dock på 
att sudda ut tidigare skiljelinjer och därför är det osäkert ifall de tryckta 
medierna kan ha kvar sin search media -fördel också i framtiden. 

Vad säger då hjärnforskarna? Ur neuromarknadsföringsperspektiv är papper en 
fysisk produkt som aktiverar hjärnans rumsliga minnesnätverk. Papprets tyngd 
och/eller textur kan också påverka upplevelsen. Med andra ord känns papper 
mer äkta och jämfört med digital reklam verkar den tryckta motsvarigheten 
dessutom framkalla mer känslomässiga och levande minnesbilder. För att 
maximera effekten borde företag som gör reklam i tryckta medier därför 
prioritera känslomässigt tilltalande reklambudskap. (Dooley 2012:72-73) 

3.4.4 Hjärnan tänker i bilder 

Yannopoulou och Elliot (2008:30) menar att folk i allmänhet strävar till att 
förstå innebörden i en reklam genom att först tolka bildmaterialet. Fenomenet 
beror på att hjärnan gärna bearbetar visuellt stimuli först. Man brukar tala om 
the image superiority effect eftersom hjärnan skapar fler minnesrutter 
(memory codes) för att återkalla bilder, vilket gör processen både lättare och 
snabbare. Visuella stimuli fungerar dessutom ofta som en s.k. advance 
organizer genom att skapa förväntningar för det andra innehållet, t.ex. copy-
delen i en reklam. (Houston, Childers & Heckler 1987:362-362; Paivio 
1986:160) Därför är det viktigt att det visuella och det verbala talar samma 
språk. 
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3.4.5 Hjärnan noterar detaljer 

Det var inte i utan orsak som Ogilvy poängterade betydelsen av bra typografi i 
tidigare återgivna ”The Eye is a Creature of Habit” (se 2.7.8). Rent tekniska 
detaljer som textstorlek eller typsnitt påverkar bevisligen också motivationen att 
ta till sig ny information. Bl.a. Song och Schwarz (2008:986-988) har gjort 
några intressanta upptäckter inom ämnet genom att undersöka hur lätt-
/svårlästa fonter påverkar textinnehållet. Forskarna utförde följande 
experiment: 

1) En blankett med en enkel uppgift delas ut i två olika versioner: 
Svårläst font: uppgiften uppfattas som svår och tidskrävande. 
Lättläst font: uppgiften uppfattas som enkel och snabb att utföra. 
 

2) Menyn på en restaurang delas ut i två olika versioner: 
Svårläst font: kockens kunskaper uppfattas som högklassiga. 
Lättläst font: kockens kunskaper uppfattas som medelmåttiga. 

Song och Schwarz (ibid) drog slutsatserna att lättlästa fonter får textinnehållet 
att kännas enkelt och tydligt medan svårlästa fonter kan skapa antingen 
frustration eller, i vissa sammanhang, en känsla av exklusivitet.  

Intressanta forskningsresultat förevisas även av Parsons och Lepkowska-White 
(2010:156-157) som undersökte hur företag uppger sin webbsida i tryckt reklam. 
Genom att studera ca 2200 tidningsreklamer gjorde de följande upptäckter: 

a) Majoriteten av företagen uppger en webbsida. 
b) Endast 54,6 % uppmanar läsaren att besöka webbsidan (t.ex. mer info, 

ett erbjudande). 
c) Webbadressen är oftast skriven med mindre fontstorlek än brödtexten… 
d) … och placeras i nedre hörnet där den är svår att upptäcka 

Ovanstående resultat är kanske mer bondförnuft än hjärnforskning, men också 
en befogad fingervisning. Varför skulle någon besöka en webbsida utan en orsak 
eller uppmaning? Varför skulle någon ta sig tid att läsa en text som är minimal 
och/eller skriven med en oläslig font? Insikten om att fonter, textstorlek och 
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placering av olika element gör skillnad är absolut en del av hela 
neuromarknadsföringens filosofi (se även 2.7.8 för en liknande diskussion). 

Förutom designtekniska detaljer (fontval, placering av element) påverkas 
mottagaren också av små nyanser som ordval. Irmak, Vallen och Robinson 
(2011) har t.ex. observerat att personer som bantar lär sig att undvika vissa ord 
som associeras med en ohälsosam livsstil. Det här är några vanliga ordpar där 
en synonym används för att ge produkten en hälsosammare laddning: 

Hälsosam   Ohälsosam 
Smoothie   Milkshake 
Cup cake   Muffin 

Powell (2009:55) har ett liknande exempel. En kostnad uppfattas nämligen 
väldigt olika beroende på om den uppges som ”a $5 fee” eller ”a small $5 fee”. 
Trots att fem dollar inte är en stor summa förstärks förmånligheten av ordet 
”small”. Dooley (2011) poängterar också att användningen av effektiva adjektiv 
skapar förväntningar och gör en text mer tilltalande. I följande kategorier har 
Dooley (ibid) identifierat fem olika varianter av adjektiv: 

1) Vivid – ”freshly-cracked eggs” 
2) Sensory – ”hickory-smoked”, ”brick oven fired”, ”oven-crispened” 
3) Emotional/Nostalgic – ”Aged Vermont cheddar” 
4) Specific – ”Wild Alaskan salmon” 
5) Branded – ”Jack Daniels BBQ sauce” 

Dooley (ibid) menar dessutom att adjektiv processas undermedvetet – i 
allmänhet accepterar vi dem utan större eftertanke. Eftersom adjektiven skapar 
förväntningar bidrar de dessutom till någon nivå av personlig upplevelse som 
ger adjektivet dess innebörd. Finjusteringar kan med andra ord göra en text 
effektivare eftersom hjärnan reagerar redan på små skiftningar i budskapet. 

3.4.6 Hjärnan tilltalas av oväntad information 

Ogilvy (1964:105) ansåg redan på 60-talet att de absolut bästa reklamorden är 
’gratis’ och ’ny’. Nu har även hjärnforskare bevisat samma sak – när vi gör nya 
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val producerar hjärnan lyckohormonet dopamin och känner stor belöning i den 
del som kallas striatum. (Dooley 2012:169) Intressant nog aktiveras 
belöningscentren i hjärnan på ett liknande sätt när en person använder droger 
(Senior et al. 2007:154), vilket kan ge en bild av dopaminets verkan. 
Belöningscentret aktiveras också när hjärnan börjar förvänta sig en belöning – 
oberoende av sannolikheten att uppnå den. Smakprov (som i psykologiska 
kretsar går under namnet priming dose) har i själva verket visat sig vara ett av 
de effektivaste sätten att aktivera belöningscentret. (Loewenstein 1996:280) 
Wolfram Schultz, en hjärnforskare vid Cambridge University, har dock bevisat 
att hjärnan uppfattar oväntade insikter som tre till fyra gånger mer 
tillfredsställande än förväntade belöningar, vilket ger dem klart högre värde. 
(Lehrer 2009:35) 

Salvatore R. Maddi (1968) anser att människor suktar efter ny, ovanlig och 
annorlunda information helt enkelt för att de är är nyfikna på sin omgivning. 
När ett nytt element introduceras (t.ex. en ny produkt) är det naturligt att vilja 
veta mer. För att citera Hopkins (1926/2010): ”Curiosity is one of the strongest 
of human incentives”. McGuire (1968:259) påminner ändå att det måste finnas 
en balans mellan nytt och befintligt material och därför förespråkar Aaker och 
Myers (1987:227) en journalistisk nyhetsansats i reklamsammanhang. 

Den verkliga orsaken till att hjärnan utlovar hittelön för ord som ’gratis’ och ’ny’ 
har sina rötter i vår tid som jägare och samlare. På den tiden var alla nya 
upptäckter i omgivningen potentiella fynd – särskilt de som kunde erhållas utan 
ansträngning, dvs. gratis. (Dooley 2012:169) Hjärnforskaren Russell Poldrack 
(2009) förklarar varför: ”The brain is built to ignore the old and focus on the 
new. Novelty is probably one of the most powerful signals to determine what we 
pay attention to in the world. This makes sense from an evolutionary 
standpoint, since we don’t want to spend all of our time and energy noticing the 
things around us that don’t change from day to day.” 

Den moderna människan är fortfarande opportunist och fyndar friskt i sin 
omgivning i hopp om allehanda fördelar. Skattjakten drivs av hippocampus, en 
liten del av vår hjärna som förutspår framtiden. En grupp brittiska forskare 
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(Tales of the Unexpected … 2006) kunde bevisa ovanstående genom att upprepa 
en bildserie bestående av fyra bilder. När ordningen på bilderna ändrades 
kunde forskarna omedelbart se en reaktion i testpersonernas hjärnor. Med 
samma logik aktiveras hippocampus av överraskande ord, bilder eller kontexter 
eftersom de inte motsvarar vad hjärnan förväntade sig. Undersökningar 
(Hareyan 2007) har t.ex. visat att hjärnaktiviteten ökar märkbart när människor 
läser Shakespeare eftersom han var väldigt duktigt på att ge ord en annan 
betydelse än vanligt (t.ex. substantiv som omformats till verb). 

Eftersom hjärnan lär sig genom dopaminbelöning påminner Van Praet 
(2012:102) att det inom samma kampanj dessutom kan vara befogat att skapa 
olika reklamversioner. För att undvika den s.k. media wear-out -effekten (dvs. 
hjärnan noterar inte längre sådant som är bekant och/eller ointressant) kan 
Krugmans (1975:96-103) riktlinjer underlätta optimeringen av antalet 
reklamvisningar (per reklamversion): 

1: what is it? 
2: what is it? / what of it? 
3: what of it? / a reminder to act. 
4: wasted. 

Vid första anblicken försöker mottagaren förstå reklamen (what is it?) och 
klassificera den som intressant/ointressant. Vid andra anblicken kan 
mottagaren antingen fortsätta att försöka förstå innebörden (what is it?) eller 
gå vidare till att utvärdera om meddelandet är relevant och trovärdigt (what of 
it?). Den tredje gången mottagaren ser reklamen blir det antingen en 
fortsättning på utvärderingsprocessen (what of it?) eller en påminnelse att 
han/hon ännu inte agerat. Enligt Krugman är målet att få så många upplevelser 
som möjligt på nivå 2-3. Visningarna som går över nivå 4 kan liknas vid att elda 
för kråkorna. Det optimala är alltså ca 2-3 visningar per person per målgrupp. 

Låt oss nu återvända till Beltramini och Blasko (1986:50-51) som listade 
återkommande faktorer i prisbelönt reklam (se 2.7.7): 
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1) Familiar saying – New twist on familiar phrase/play on words/ unusual use 

of common expression/frequently recognized sequence of words (3 or more). 

2) Contrast – Use of opposite words, phrases, or concepts (e.g before/ after, 

up/down, etc.)/diametrically opposed words present. 

3) News/information – Declarative statements announcing or claiming direct 

benefits of the product or service. 

4) Shock – Not that the subject matter is "shocking" but that the manner in which 

it is presented is unusually attention-arousing, emotional, or surprising due to 

its unexpected nature. 

5) Question – Ends in a question mark/elicits a response from the reader/ 

encourages readers to determine an answer. 

6) Curiosity – How to, you should know, wait until you see this, here's how, etc., 

offer made to arouse the reader's interest. 

När ovanstående lista analyseras ur perspektivet ‘gratis/ny’ är det intressant att 
se hur varje punkt tilltalar den nyfikna (stenålders)hjärnan. Nyheter, kontraster, 
överraskningar, frågor och tips är svåra att motstå eftersom hjärnan ser en 
potentiell fördel i att ta del av reklamens innehåll. I enlighet med definitionen i 
föregående avsnitt (3.3) verkar neuromarknadsföringen således ge Beltraminis 
och Blaskos forskningsresultat en ny dimension. 

3.4.7 Hjärnan minns genom dofter 

Om man vill se världen ur hjärnans perspektiv skall man enligt Snyder 
(D’Amicis et al. 2011) studera minnen. Minnesbilder är inte exakta 
beskrivningar utan mer som delar av en historia och med hjälp av dessa kan 
hjärnan avgöra hur nya situationer bör tolkas. (Van Praet 2012:132-133) 
Mäklare kan t.ex. grädda kanelbullar vid lägenhetsvisningar eftersom många 
associerar doften till sitt barndomshem. Martin Lindstrom (Dooley 2012:36) 
har i själva verket uppskattat att t.o.m. 75 % av våra minnen aktiveras av en 
doft. Sinnesintrycket förstärker upplevelsen eftersom t.ex. just kanelbullarna för 
med sig positiva känslor. Luktsinnet är dessutom särskilt effektivt eftersom det 
har direkt tillgång till de delar av hjärnan som hanterar känslor – alla andra 
sinnen måste ta en omväg via talamus i mellanhjärnan. (Kivioja 2012a) 
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Kaisa Kivioja (2012b) ger intressanta insikter i hur doftmarknadsföring 
fungerar i en affärsmiljö. Kivioja undersökte effekten av doftmaskiner placerade 
a) vid fruktdisken och b) vid godishyllan i utvalda hypermarketar i Finland och 
studerade samtidigt försäljningen av närliggande produkter (päron/choklad). 
Resultaten visade ökad försäljning för samtliga (jämfört med siffror från 2010): 

Fruktdisk (äppeldoft) Godishylla (lakritsdoft) 
Äppel: +39 %  Lakrits, fudge, slickepinnar: +90 % 
Päron: +10 %  Choklad: +41 % 

Försäljningssiffrorna skulle i alla fall tala för att doftmaskinerna (under den 
månad de var aktiva) hade en inverkan. En äldre man, intervjuad av Kivioja vid 
kassan, hade faktiskt konstaterat att han inte kunde låta bli att köpa äpplen – 
trots att han inte hade köpt frukten på flera år. 

Det har varit möjligt att använda dofter i trycksaker redan under en längre tid 
(se t.ex. Cherry scented newspaper… 2010 för ett mer aktuellt exempel) och 
Metcalf (2012) rapporterar också om att doftmarknadsföring använts i 
utereklam. Personligen tror jag att reklamvärlden bara har skrapat lite på ytan – 
framtidens utföranden kommer att avge en mycket kreativare odör. 

3.4.8 Hjärnan finner trygghet i rutiner 

Glebas (2008:123) återger en sympatisk historia om en liten pojke. En tidig 
morgon när han gick till skolan bestämde han sig för att skapa en slingrande stig 
i nysnön istället för att gå rakt fram på trottoaren. När pojken gick hem märkte 
han till sin förtjusning att alla hade följt hans spår, trots att spåret var ologiskt. 
Historien ger inte direkt några vetenskapliga bevis men berättar ändå något om 
människans förmåga att agera undermedvetet och orationellt. 

Rutiner och bekanta situationer är värdefulla eftersom hjärnan då kan fungera 
(undermedvetet) enligt invanda mönster. Därför är det också viktigt för företag 
att standardisera sina processer så långt som möjligt – särskilt om de riktar sig 
till den s.k. stora massan. Det är t.ex. ingen slump att varje Starbucks Coffee är 
uppbyggt enligt exakt samma princip överallt i världen. Tröskeln att besöka 
kedjan blir låg eftersom kunden alltid kan förvänta sig samma färger, dofter, 
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smaker osv. och tillåts agera enligt en välkänd rutin. Enligt Van Praet 
(2012:235) skapar trygghet också lojalitet: ”one will only become a loyal 
Starbucks patron through action, by doing things again and again until it is part 
of who you are.”  

Förutom stabilitet värderar hjärnan också pålitlighet. Olika studier (Van Praet 
2012:126-129) har visat att tilliten ökar särskilt när hormonet oxytocin börjar 
produceras i kroppen. Det som är intressant är att hjärnan inte verkar skilja på 
äkta eller virtuella möten, vilket gör det möjligt för företag att öka kundernas 
oxytocinnivå (dvs. tillit) också digitalt. Stratten (2010:xv) poängterar att 
personlig kontakt (offline) aldrig bör underskattas men håller ändå med om att 
förtroende och lojalitet kan byggas t.ex. via sociala medier (online), så länge 
kommunikationen är personlig och autentisk.  

Enligt Kahneman (2001:284) erbjuder hjärnforskningen bevis för att det 
populära uttrycket ”Content is King” egentligen borde ersättas av den mer 
sanningsenliga varianten ”Coherence is King”. Så som redan konstaterats är 
våra hjärnor programmerade att söka mönster och reagerar därför på 
avvikelser. Rutiner skapar därmed enkel informationsöverföring som inte 
kräver någon ansträngning (ibid 2011:61-68) medan överraskande avvikelser är 
effektiva sätt att rikta uppmärksamheten till ny information. 

3.4.9 Hjärnan är en spegel 

En tämligen ny upptäckt inom neuromarknadsföringen är de s.k. 
spegelneuronerna (mirror neurons). Upptäckten gjordes ’i misstag’ när 
professor Giacomo Rizzolatti (Lametti 2009) undersökte elektrisk hjärnaktivitet 
hos macaque apor tillsammans med sina elever. När forskargruppen återvände 
från en glasspaus insåg de att mätinstrumenten fortfarande var påkopplade och 
upptäckte samtidigt att en apas hjärna reagerade som om den själv skulle ha ätit 
glassen. Enligt Rizzolatti (ibid) är det frågan om en överlevnadsfunktion 
eftersom spegelneuronerna hjälper oss att förutspå hur de andra organismerna i 
vår omgivning kommer att bete sig. 
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Enligt Van Praet (2012:51-52) skulle realityserier och verklighetstrogna filmer 
knappast avnjuta en lika stor framgång utan spegelneuronernas existens. Blair 
Witch Project och Paranormal Activity har t.ex. klassats som två av världens 
hemskaste skräckfilmer eftersom de är så verklighetstrogna. Realismen gör det 
enkelt för spegelneuronerna att aktiveras och därmed minskar gränserna mellan 
fantasi och verklighet. Egentligen är det inte så konstigt att filmerna dessutom 
har följts av heta debatter angående ifall filmmaterialet kan vara äkta eller inte 
– i själva verket behandlas fantasi och verklighet i samma delar av hjärnan. 
(Van Praet 2012:150) För att citera hjärnforskaren Chris Frith: ”Our perception 
of the world is a fantasy that coincides with reality.” (Brooks 2011:350) 

Bild 4 - Apple – "Silhouettes" 

Källa: Macworld 2009 

Också det vanliga uttrycket ”boken var bättre än filmen” kan förklaras av 
spegelneuroner eftersom boken skapar en personlig upplevelse där läsaren själv 
kan tänka sig hur personer och platser ser ut. Vi lever med i berättelsen som om 
vi själva skulle uppleva det som händer – meningen ”han såg ut genom fönstret” 
aktiverar t.ex. vårt syncentrum och meningen ”glaset skar ett djupt sår i fingret” 
får hjärnan att uppleva samma missöde. Van Praet (2012:150) menar att 



 

 

109 

köpmöjligheterna ökar avsevärt om en reklam får mottagaren att fantisera på ett 
liknande sätt. Det kan t.ex. handla om att personen föreställer sig hur det skulle 
kännas att använda en produkt/tjänst eller hur en viss produkt skulle se ut i det 
egna hemmet. Ett bra exempel är Apples ”Silhouettes” -kampanj (Bild 4) där 
mottagaren kan byta ut reklampersonen mot sig själv och således fördjupa 
upplevelsen på ett personligt plan. 

Den viktigaste insikten angående spegelneuroner är ändå människans inrotade 
behov av att vara en social varelse. När vi sjunger allsång på en fullspäckad 
konsert är det våra spegelneuroner som försöker delta i upplevelsen genom att 
spegla hjärncellerna hos de andra människorna. Enligt Van Praet (2012:133) 
tänker vi medvetet ”jag” medan vårt undermedvetna tänker ”vi” och existerar i 
ett slags kollektivt undermedvetande. Ramachandran (tal vid TED India 2009) 
har en liknande teori om att allt som skiljer oss från andra människor är vår 
hud: ”Remove the skin; you experience that person’s touch in your mind. You’ve 
dissolved the barrier between you and other human beings. … You are … 
actually quite literally connected by your neurons. … there is no real 
distinctiveness of your conciousness from somebody elses conciousness.” 

Ramachandrans filosofi kan kännas lite astronomisk men samtidigt tror jag att 
den innehåller en viss sanning. Eftersom spegelneuronerna strävar till att förstå 
omgivningen pågår det säkert, på något plan, en synkronisering mellan alla 
hjärnor som existerar i samma livsrum. 

3.4.10 Sammanfattning 

När våra förfäder var jägare och samlare var det viktigt att se alla risker och 
möjligheter i omgivningen. Hjärnan belönade därför alla gynnsamma 
upptäckter genom att utsöndra lyckohormonet dopamin. Enligt samma logik är 
hjärnan fortfarande opportunist och ser all ny information som potentiellt 
givande. Dock uppskattar hjärnan också trygga rutiner som inte kräver särskilt 
stor hjärnkapacitet. Således främjar rutinerna uppkomsten av stamkunder 
medan alla avvikelser gör hjärnan uppmärksam på ny information. Vissa 
forskare anser t.o.m. att det populära uttrycket ”Content is King” egentligen 
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borde ersättas av den mer sanningsenliga varianten ”Coherence is King”, dvs. 
konsekvens är viktigare än innehåll. 

Som regel strävar hjärnan till att vara energieffektiv och prioriterar därför 
undermedveten hjärnaktivitet. Ny forskning har dock visat att reklam också 
processas på ett undermedvetet plan genom att hjärnan lagrar intryck och 
associationer i ett slags bibliotek. Varje gång en person ställs inför ett vägskäl 
kan hjärnan sedan rådfråga arkiven för att göra ett så gott beslut som möjligt.  

Hjärnforskningen ger också nya perspektiv bl.a. på tryckta medier som åtskilliga 
gånger tilldelats diverse dödsdomar. Trots att framtidens digitala lösningar i 
ökande grad suddar ut gränserna mellan s.k. search media (t.ex. dagstidningar 
och tidskrifter) och display media (t.ex. tv) har de tryckta lösningarna tills 
vidare kvar sina search media -fördelar. I praktiken innebär det att mottagaren 
kan ta till sig information var och när han/hon så önskar. Eftersom papper är en 
fysisk produkt känns det dessutom mer äkta för hjärnan. Forskning har också 
visat att känslomässig stimuli är effektfullare i tryckt form, vilket är en viktig 
insikt för företag som gör reklam i tryckta medier. 

Det är också betydelsefullt att uppmärksamma små detaljer (textstorlek, 
typsnitt, placering av element osv.) eftersom de påverkar hur hjärnan uppfattar 
ett meddelande. I allmänhet strävar hjärnan till att tänka i bilder och därför 
behandlas oftast visuellt material först. För att undvika motstridiga budskap är 
det dock viktigt att det visuella och det verbala talar samma språk. Små nyanser 
(t.ex. ordval) kan inverka överraskande mycket på hur ett budskap uppfattas 
eftersom en del personer t.o.m. kan lära sig att undvika vissa ord (t.ex. när de 
försöker banta). 

Andra intressanta upptäckter inom hjärnforskningen är betydelsen av 
sinnesintryck. Forskare har t.ex. uppskattat att 75 % av våra minnen framkallas 
av dofter. Luktsinnet är speciellt eftersom det innehar privilegiet att få direkt 
tillträde till de delar av hjärnan som hanterar känslor – alla andra sinnen (syn, 
smak, känsel, hörsel) måste ta en omväg via talamus i mellanhjärnan. 
Doftmarknadsföring har dock inte ännu fått luft under vingarna. Trots att dofter 
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tidigare använts i tryckt reklam är det först på senare tid som nya 
användningsområden börjat synas i reklamvärlden (t.ex. utereklam). 
Personligen tror jag ändå att användningen kommer att öka i framtiden. 

Ett av de största neurologiska fynden är ändå spegelneuronerna (mirror 
neurons). Deras uppgift är att spegla hjärncellerna hos andra organismer för att 
kunna förutspå deras beteende. Vissa forskare menar t.o.m. att våra hjärnor 
existerar som en del av ett kollektivt undermedvetande. Eftersom hjärnan 
egentligen inte skiljer på verkliga och virtuella möten aktiveras 
spegelneuronerna också t.ex. när vi läser en bok eller ser på en film. Särskilt 
böcker har en förmåga att trigga neuronerna eftersom läsaren mentalt kan 
skapa den värld som boken utspelar sig i. Egentligen uppnås samma effekt i 
varje situation som ger utrymme för mottagarens fantasi, t.ex. reklam. Den 
viktigaste markandsföringsinsikten är därför att tillräckligt välberättade 
historier har en förmåga att skapa riktiga (mentala) upplevelser hos mottagaren. 

Trots att avsnittet ovan endast presenterar några konkreta forskningsresultat 
ger det ändå en inblick i hur hjärnforskningen kan vidga medvetandet hos 
personer som arbetar med reklam. En större förståelse för hjärnan är början till 
bättre, effektivare och innovativare marknadsföring. 

3.5 Psykologiska teorier 

Van Praet (2012:25) lyfter fram det något utmanande påståendet ”anyone can 
do neuromarketing without ever scanning a single brain”. Inspirerad av denna 
tanke har jag därför utforskat några av de klassiska psykologiska teorierna för 
att se om de kan tillföra något till den del av neuromarknadsföringen som utförs 
med hjälp av olika mätinstrument. Jag tror att teorierna i varje fall kan stöda 
grundarbetet vid reklambyrån, dvs. vad som skapas innan testsituationen. 

Låt oss börja med en liten kuriositet – Freud var i grund och botten en 
hjärnforskare som fick nog. Freud kände nämligen att han inte kunde komma åt 
människans komplexa inre liv – motivation, drömmar, fantasier – bara genom 
att studera hjärnan som ett organ. Det var därför han började gå sin egen väg 
och studera sina patienters mentala liv istället. (Gordon 2001:282) I 
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reklamvärlden började marknadsföraren Claude Hopkins (1926/2010) tala för 
användningen av psykologi redan 1926: 

The competent advertising man must understand psychology. The more he knows about 
it the better. He must learn that certain effects lead to certain reactions, and use that 
knowledge to increase results and avoid mistakes. Human nature is the same today as in 
the time of Caesar. So the principles of psychology are fixed and enduring. 

Genom att förstå hur psyket fungerar kan marknadsförare göra effektiv reklam 
som också talar till konsumenternas undermedvetna. Individer som inte är 
motiverade att ta till sig information behandlar informationen endast ytligt och 
på låga medvetenhetsnivåer. Om informationen i en reklam inte känns relevant 
eller intressant är den inte värd mödan. 

Individer som å andra sidan är motiverade att ta till sig informationen rör sig på 
mycket högre medvetenhetsnivåer. Rothschild (1984:127) definierar 
engagemang som "an unobservable state of motivation, arousal, or interest” och 
framhåller att tillståndet kan leda till ”types of searching, information-seeking 
and decision making", dvs. aktivitet. Särskilt användare eller potentiella 
användare av en produkt kan förväntas lägga ner mer energi på att aktivt 
processa information för produkter eller produktgrupper som intresserar.  

Dock räcker det inte endast att vara motiverad – om mottagaren inte förstår 
budskapet, t.ex. p.g.a produktspecifik terminologi, är informationsöverföringen 
i värsta fall inte möjlig. Irrelevanta faktorer som musik, attraktiva personer, 
buller osv. kan också distrahera mottagaren. Oförmågan att kontrollera hur/när 
meddelandet levereras är också en svaghet och där har tryckt reklam en klar 
fördel gentemot t.ex. tv-reklam. (Petty, Cacioppo & Schumann 1983:135-146, 
Hansen & Christensen 2007:218; MacInnis & Jaworski 1989:7; Jae 2011:152) 

Jae (2011:153-154) talar dessutom om betydelsen av den kognitiva belastningen 
(cognitive load), dvs. summan av hur mycket hjärnkapacitet som t.ex. går åt till 
att a) läsa en text och b) förstå texten. Med andra ord är belastningen mindre ju 
enklare texten är att ta till sig. Människans olika sinnen belastas ständigt av 
olika omgivningsfaktorer och därför är den kognitiva belastningen aldrig fullt 
tillgänglig. I reklamsammanhang innebär det att hjärnan i första hand använder 
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sin kognitiva kapacitet till allt annat än att förstå reklamen – förutom om 
reklamen uppfattas som tillräckligt intressant. 

3.5.1 Affekt vs. kognition 

Den franska författaren François de La Rochefoucauld (Fitzhenry 1993) sade en 
gång att intellektet alltid luras av hjärtat. Han var inte så långt från sanningen – 
så gott som alla känslomässiga reaktioner är inlärda, omedvetna mönster som 
som vi bär med oss från en väldigt ung ålder. Att frysa framför något hotfullt 
eller bli tillmötesgående av något behagligt är bara några av de undermedvetna 
reaktioner som ärvts av våra förfäder. (Hansen & Christensen 2007:101; Bargh 
& Chartrand 1999:473) 

Det som är intressant är att känslor kommit med i reklamforskningen först på 
1980-talet när forskare började ifrågasätta de existerande modellerna som inte 
beaktade känslomässig respons. (Vakratsas & Ambler 1999:36; Ambler et al. 
2000:18) I dagsläget finns det bl.a. bevis för att affektiv (känslomässig) reklam 
har en högre ihågkomst än kognitivt (faktabaserat) material. (Ambler et al. 
2000:21) Van Praet (2012:62-63) hänvisar t.ex. till en undersökning där 
brittiska Institute of Practitioners in Advertising analyserade en stor databas 
med prisbelönt reklam. Kampanjer som fokuserade på känslomässigt innehåll 
hade i genomsnitt uppnått dubbelt bättre resultat än kampanjer där 
infallsvinkeln var rationell. Det finns t.o.m. de som säger att reklam måste skapa 
en viss nivå av empati för att lyckas. (Aaker & Myers 1987:417)  

Precis som färgcirkelns primär- och sekundärfärger kan utvidgas till otaliga 
färgtoner innehåller också människans breda känslospektrum många nyanser. 
De gamla grekerna var först med att försöka bringa ordning i villervallan. Bower 
(1981:137) väljer att referera till Plutchiks känslohjul där människans känslor är 
indelade i åtta primärkänslor som skapar fyra motpar: 

joy - sadness 
trust - disgust 
fear - anger 
surprise - anticipation
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Plutchiks hjul fördelar dessutom känslorna så att likartade känslor placeras i 
närheten av varandra. Bower (ibid) erkänner dock att forskarna inte är överens 
om hur något så komplext som känslor kan kategoriseras eller framställas 
grafiskt. Plutchik är som sagt bara det förslag som Bower valt att lyfta fram. 

Känslor är ändå universella och ofta enkla att relatera till. Därför strävar s.k. 
feeling advertising till att beröra mottagarens känslor (affekt), t.ex. genom att 
skapa empati för reklamkaraktärer – äkta eller fiktiva. Det centrala är att skapa 
en sinnesstämning som associeras med brandet som marknadsförs. Reklam 
inom den här kategorin är därför ofta fokuserad på utförandet och innehåller 
väldigt lite ren fakta. Aaker och Myers (1987:271) menar ändå att varje reklam 
behöver s.k. ”emotional hard-sell”, dvs. kombinationen av känslomässig repons 
och en rationell presentation av produktens egenskaper. Aaker och Myers (ibid) 
får medhåll av Rossiter et al. (1991:18) som anser att ”…all advertisements 
represent a balance between so called ’rational’ and ’emotional’ stimuli.” 

När man ser en känslomässig reklam (Ad Exposure) kan man enligt Aaker och 
Myers (1987:272) grovt sett förvänta sig en av följande reaktioner: 

1) Eftertanke – man tar till sig fakta och lär sig något. 
2) Affektiv respons – reklamen skapar positiva/negativa känslor. 

Tankeaktiviteten kan ta många olika former – allt från att påminna om en 
personlig erfarenhet till att öka informationsbehovet. Den affektiva responsen 
sker naturligt eftersom hjärnan laddar allt den möter med positiv eller negativ 
valens (känsloinställning). Forskning har visat att den ursprungliga valensen 
(affektiv repons) i själva verket är avgörande eftersom dess positiva/negativa 
laddning är svår att överkomma med kognitivt resonemang. (Wilson et al. 
2008:393) Känslornas styrka beror till stor del på följande förutbestämda 
hackordning (D’Amicis et al. 2011): 

1) överlevnadsfunktioner (t.ex. hjärtrytm, andning) 
2) balanssinnet 
3) känslor 
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Alla övriga sinnen placeras under känslorna, ungefär likstarka, men lyder ändå 
alltid under ovanstående kroppsfunktioner. 

Positiva känslor (t.ex. glad, varm, energisk, aktiv, givmild) är effektiva eftersom 
de förstärker argument och gör dem lätta att ta till sig. Ett skrattande barn 
skapar t.ex. en positiv känsla som är enkel att förstå, oberoende av brand, och 
därför är det lätt att skapa en positiv minnesbild hos mottagaren. Negativa 
känslor (t.ex. rädd, deprimerad, skyldig, orolig, irriterad) är istället ofta laddade 
och kan distrahera mottagaren från budskapet. Starka ord som ’förstörelse’ 
skapar t.ex. lätt en känsla av oro eller rädsla som gör mottagaren illa till mods. 
När en reklam skapar ’den rätta känslan’ kan den i bästa fall skapa s.k. pure 
affect transfer, vilket innebär att hela användarupplevelsen ändras. Ett brand 
kan t.ex. få städning eller matlagning att kännas lättare, roligare, miljövänligare 
eller snabbare. (Aaker & Myers 1987:272; MacInnis & Jaworski 1989:10) 

Aylesworth och MacKenzie (1998:19) lyfter fram en intressant synvinkel: ”mood 
as information”. De menar att positiva känslor signalerar att hjärnan kan 
acceptera den rådande situationen, utan att behöva lösa några problem. 
Eftersom det goda humöret får individen att lita på sitt omdöme är han/hon 
dessutom mer benägen att ta ut svängarna genom mer riskfyllda lösningar. 
Negativa känslor signalerar å andra sidan att ett problem behöver lösas. Därför 
analyserar hjärnan problemställningen ur många synvinklar för komma fram 
till en lösning – ”in an effort to to improve, or at least avoid worsening, an 
already bad negative state” (ibid). Även Murry och Dacins forskning (1996:439) 
visar att ”…negative emotions motivate detailed analyses of the emoting event or 
stimulus.” Särskilt när en reklam processas på låga uppmärksamhetsnivåer 
påverkas attityden mot brandet av avvikande stimuli (t.ex. starka karaktärer, 
visuellt behagliga/obehagliga scener, starkt positiva/negativa situationer). Med 
andra ord kan ett första intryck, utan särskilt detaljerad analys, redan skapa en 
positiv/negativ upplevelse av ett okänt brand. (MacInnis & Jaworski 1989:10) 

Det som är klurigt med känslor är att olika delar av samma reklam kan få en 
mottagare att känna sig t.ex. både glad och ledsen. (Edell & Burke 1987:423) 
Samma reklam tolkas högst troligen därför olika bland målgruppen: ”…one 
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person’s warm commercial may be another person’s cool commercial.” (Edell & 
Burke 1987:431) Enligt Plassman et al. (2007:152) måste känslorna ändå på 
något sätt vara kopplade till brandet, eller minnen av brandet, för att leda till ett 
brandrelaterat beteende. 

Eftersom konsumenterna ständigt omstrukturerar sin attitydportfölj anser 
Aaker och Myers (1987:272) att en av reklamens viktigaste uppgift är att, gång 
på gång, skapa rätt attityder. Figur 16 (ibid) ger en inblick i hur just feeling 
advertising i allmänhet tolkas. I själva verket har många delar av figuren redan 
diskuterats, dvs. hur en känslomässig reklam kan leda till två olika tolkningar 
och hur dessa kan påverka attityden hos mottagaren. Den gråa balken är det 
som brukar kallas för klassisk betingning, dvs. att alla positiva känslor överförs 
till brandet i reklamen. Associationsprocessen fungerar bäst när brandet görs 
till hjälte, t.ex. genom att produkten räddar dagen genom sina unika 
egenskaper. Det finns dock många fall där en omtyckt reklamhistoria blivit så 
dominant att reklamen slutligen saknar några associationer till brandet som 
marknadsförs. 

Figur 15 – A Model of the Feeling Response to Advertising 

 

 

 

 

 

Källa: Aaker & Myers 1987:272 
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Puto och Wells (1984:638) talar om s.k. transformationell reklam som 
sammanfogar upplevelsen av reklamen med upplevelsen av att använda 
brandet: ”…consumers cannot remember the brand without recalling the 
experience generated by the advertisement.” Edell och Burke (1987:423) drar 
slutsatsen att transformationell reklam, dvs. ”high transformation, low 
information”, fungerar endast för reklam som väcker känslor hos åskådaren. 
Kognitiv reklam, dvs. ”high information, low transformation”, kan dock också 
skapa en positiv attityd utan någon stor känslomässig respons. 

Om man skall tro Aaker och Myers (1987:278) är dock hoppet inte ute för 
företag som gör irriterande reklam – särskilt inom low-involvement segmentet. 
Undersökningar visar nämligen att även reklam som ogillas kan vara effektiv 
eftersom informationen i vissa fall kan processas utan att de negativa känslorna 
överförs till brandet. Orsaken är att den s.k. ”sleeper effekten” efter ett tag 
suddar ut alla minnen av den irriterande reklamen till den grad att den inte 
längre associeras med brandet. Efter att de negativa attityderna neutraliserats 
har brandet således ändå (undermedvetet) lyckats öka brandkännedomen bland 
konsumenterna. Som redan konstaterats skapar neutrala attityder dock inga 
lojala kunder (se 2.3). Walvis (2008:187) påminner också att negativa 
associationer inte är att föredra i något skede eftersom de kan skapa hämmande 
signaler i hjärnan (s.k. inhibitory signals) som sänker sannolikheten att ett visst 
brand dras till minnes, t.ex. vid en köpsituation. 

Moore och Harris (1996:38-39) introducerar ännu en vändning i dramat: AI.  
Denna gång står förkortningen inte för artificiell intelligens utan Affect 
Intensity, som mäter hur starkt individer reagerar på känslomässigt stimuli. AI 
mäts på en s.k. AIM-skala (Affect Intensity Measure) och kategoriserar 
personer enligt hög AI eller låg AI. Personer med ett högt AI-värde reagerar 
mycket starkare än personer med lågt AI-värde – fastän de skulle utsättas för 
samma stimuli. Särskilt personer med högt AI-värde upplever positiva stimuli 
som en stark njutning medan negativa stimuli känns nästan outhärdliga.  
Således kan personer med höga AI-värden ha en väldigt positiv attityd till ett 
företag som arbetar för en god sak (t.ex. välgörenhet = positiv stimuli) men 
undvika all reklam om kampanjen (t.ex. lidande = negativ stimuli). Eftersom 
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dessa personer inte psykiskt ’klarar av’ negativ stimuli börjar de fokusera på allt 
positivt och undvika allt negativt (även indirekt).  

Jag kommer osökt att tänka på ett avsnitt i boken ”American Gods” skriven av 
Neil Gaiman (2004:345-347): 

There are tales that are true, in which each individual’s tale is unique and tragic, and 
the worst of the tragedy is that we have heard it before, and we cannot allow 
ourselves to feel it too deeply. We build a shell around it like an oyster dealing whith 
a painful particle of grit, coating it with smooth pearl layers in order to cope. This is 
how we walk and talk and function, day in, day out, immune to others’ pain and loss. 
If it were to touch us it would cripple us or make saints of us; but, for the most part, 
it does not touch us. We cannot allow it to. … there are children starving in the world, 
starving in numbers larger than the mind can easily hold, up in the big numbers 
where an error of a million here, a million there, can be forgiven. It may be 
uncomfortable for you to reflect upon this or it may not, but still, you will eat. … No 
man, proclaimed Donne, is an island, and he was wrong. If we were not islands, we 
would be lost, drowned in each other’s tragedies. We are insulated … from the 
tragedy of others, by our island nature, and by the repetitive shape and form of the 
stories. … We need individual stories. Without individuals we see only numbers: a 
thousand dead, a hundred thousand dead, ’casualties may riset to a million’. With 
individual stories, the statistics become people – but even that is a lie, for the people 
continue to suffer in numbers that themselves are numbing and meaningless. … We 
draw our lines around these moments of pain, and remain upon our islands, and they 
cannot hurt us. They are covered with a smooth, safe, nacreous layer to let them slip, 
pearl-like, from our souls without real pain. 

Det är inte svårt att dra paraleller mellan AI-värdet och ovan citerade text – vi 
undviker negativ stimuli för att leva lyckliga liv, trots världens lidande. Det som 
gör AI-värdet intressant i reklamsammanhang är därför hur affekt kan få 
personer att agera på ett oförutsägbart sätt. Särskilt icke-vinstbringande 
organisationer kunde använda sig av den här insikten när de utformar 
marknadsföringsbudskap, t.ex. för att samla in pengar för något ändamål. Också 
reklam med starkt känslomässigt (negativt) innehål bör utformas med AI-värdet 
i åtanke för att inte omedvetet stöta bort en del av målgruppen. 

Loewenstein (1996:275) framhäver att alla känslor, t.ex. rädsla, är till nytta i 
måttliga doser, medan extrema känslor förhindrar oss från att handla på bästa 
sätt. Extrem rädsla skapar t.ex. panik och gör oss handlingsförlamade istället för 
att styra kroppen i en effektiv flykt. För att skapa en djupare förståelse för 
människans känslomässiga värld är det därför viktigt att inse varför de affektiva 
och rationella delarna av hjärnan beter sig som de gör. Den affektiva delen 
reagerar instinktivt baserat på tidigare upplevelser och tror att alla reaktioner är 
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fullkomligt sanna och motiverade. Den rationella delen, å andra sidan, stannar 
upp för att tänka efter och analysera all ny information. (Gordon 2001:285) 
Genom en grov fördelning kan man säga att den vänstra hjärnhalvan är mer 
lämpad för att processa linjär logik (språk, analys) medan den högra 
hjärnhalvan är mer intuitiv och visuell. (Vaughn 1980:30) I mer vetenskapliga 
termer handlar det om neocortex, dvs. den yttre, nyaste och skrynkligaste delen 
av våra hjärnor. Neocortex styr högre kognitiva processer som fri vilja, 
medvetenhet, tal, språk, skrift, problemlösning osv. och erbjuder därmed 
ständigt logiska förklaringar till de känslor som skapas av de djupare belägna 
delarna av hjärnan. (Van Praet 2012:63) Det är inte utan orsak som 
kombinationen av linjärt, rationellt och verbalt tänkande (vänster) samt 
artististiskt och abstrakt skapande (höger) har tilldelat neocortex titeln ”the 
mother of invention and the father of abstract thought.” (Cytowic 1996:107) 

En intressant kuriositet är att både orden emotion (känsla) och motivation 
(drivkraft) delar den latinska roten movere, vilket skulle antyda att båda 
innehåller benägenheten att utföra något. (Lehrer 2009:18) Det har t.ex. visat 
sig att försäljningen av jordbävningsförsäkringar ökar strax efter en 
jordbävning. Trots att sannolikheten för ett nytt skalv är tämligen liten är 
ångesten och känslorna på topp och får människor att agera. (Loewenstein 
1996:280) Det verkar med andra ord ligga någon gammal latinsk sanning i 
ovanstående teori – reklam som får oss att känna får oss att agera. Som 
neurologen Antonio Damasio (2010) uttrycker det: ”We are not necessarily 
thinking machines. We are feeling machines that think.” 

3.5.2 Kognitiv dissonans  

Människan har en medfödd psykologisk preferens för konsekvent information 
och försöker därför undermedvetet undvika s.k. kognitiv dissonans (oreda). 
Detta innebär att all motsägelsefull information ignoreras eller blir till 
motargument medan data som stärker de egna tankegångarna blir till 
stödargument. Irrationellt, impulsivt eller förvånande beteende rentvås med de 
mest otroliga ursäkterna för att framstå som fullständigt logiskt och motiverat. 
Människor som t.ex. lider av ofrivilliga spasmer (s.k. tics) kan uppfinna en 
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inbillad klåda i hårbottnen för att få ett skäl till att (ofrivilligt) lyfta handen mot 
huvudet. (Aaker & Myers 1987:225; Loewenstein 1996:276; MacInnis & 
Jaworski 1989:12) 

Katz (1968:793) menar ändå att människans ego är den främsta 
informationssökaren. Teorin stöds av Carmody och Lewis (2006) som, med 
hjälp av fMRI, har kunnat bevisa att hjärnan reagerar väldigt starkt när en 
person hör sitt eget namn. Med andra ord drivs informationsbehovet av viljan 
att se realistiska eller eftertraktade reflektioner av det egna jaget i omgivningen. 
Rökare följer t.ex. både reklam som talar för och emot rökande mycket 
intensivare än personer som inte röker. (se även Van Praet 2012:209-211) 
Ambler (1999:27) har också uppmärksammat att bilägare aktivt noterar reklam 
för sådana bilmärken som finns inom den närmaste kretsen. 

Psykologen Timothy Wilson (2002:212) påminner att ett beteende ofta ändras 
undermedvetet. Nya handlingsmönster skapas i själva verket genom 
undermedvetna impulser som i efterhand verkar fullständigt uttänkta. Van 
Praet (2012:225) ger ett exempel: person X köper dagligen en kopp kaffe vid sitt 
stamcafé. En dag föreslår baristan att person X kunde testa en ny tesort istället. 
Person X tackar ja och bryter därmed sitt beteendemönster. Efteråt motiverar 
person X beslutet för sig själv genom att bl.a. konstatera att han redan länge 
funderat på att börja dricka mera te. I själva verket är det hans undermedvetna 
som reagerat impulsivt på omgivningens stimuli – de påhittade förklaringarna 
behövs endast för att ge skäl för varför han plötsligt bröt sitt inrotade mönster. 

I reklamsammanhang är kognitiv dissonans en intressant teori eftersom den 
ökar förståelsen för hur människor använder olika brand för att bygga sin 
identitet. Produkter är i ökande grad ett sätt att berätta något om det egna jaget 
och därför kan företag som Apple eller Harley Davidson skapa 
konkurrensfördelar genom de personlighetsdrag som branden associeras med. 
Mogilner och Aaker (2009) bidrar till diskussionen genom att erbjuda 
intressant insyn i hur konsumenter värderar tid vs. pengar. Eftersom tiden är 
förgänglig värderas tidsanvändning på ett personligt plan, dvs. med fokus på 
användarupplevelsen. En produkt eller tjänst som blir en del av konsumentens 
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tidsanvändning kan således bli värdefull oberoende av prislappen. Undantaget 
är enligt författarna (ibid:279) sådana lyxvaror vars monetära värde ökar 
ägarens status. Inflytande som skapas genom ägodelar är med andra ord ett sätt 
att bygga sin identitet genom pengar men inte nödvändigtvis genom tid. 
Konsumenten kan lägga tid på att skaffa ägodelarna (t.ex. shoppa) men 
behandlar dem sedan som ’troféer’ istället för att integrera dem i vardagen. 

Reklam kan också dra fördel av att rättfärdiga ett beteende som ofta skapar 
dåligt samvete, t.ex. att välja soffan istället för gymmet, eftersom människor vill 
hitta information som stöder deras egna preferenser. Ett färskt exempel är 
TopSports kampanj ”Vapaa-ajan mestarit” (2011), där t.ex. tv-reklamen berättar 
om en ung tjej som konfronteras av en sportig kollega i cykelbyxor. Istället för 
att erkänna att hon inte har tränat på veckoslutet redogör hon för sin helg 
genom att finurligt jämföra t.ex. shopping med heldagsorientering eller 
bänkiddrott med hemmamatch. Fastän sportnörden i cykelbyxor kunde tänkas 
vara TopSports målgrupp vill företaget istället nå fritidens mästare. Hela 
kampanjen är med andra ord ett gott exempel på kognitiv dissonans i praktiken. 

3.5.3 Closure 

Nobelpristagaren i psykologi, Herbert Simon, har liknat människans sinne vid 
en sax – det enda bladet är hjärnan och det andra vår omgivning. För att förstå 
hur människan skapar sig en uppfattning om världen måste vi enligt Simon 
(Lehrer 2009) förstå sambandet mellan dessa två. En till saxmetafor av 
psykologen Gerd Gigerenzer (2007:79): ”Just as one cannot understand how 
scissors cut by looking only at one blade, one will not understand human 
behavior by studying either cognition or the environment alone.”  

Hjärnan tolkar inte omgivningen enligt en linjär process utan jämför ständigt 
inkommande data med förväntningar. När förväntningar och datamaterial 
skapar en bekant ekvation blir insikten undermedveten, dvs. hjärnan lägger inte 
ner extra energi på att förstå sambandet. (Eagleman 2001:44, 48) I själva verket 
har Ambady och Rosenthal (1992:256) kunnat bevisa att den uppfattning som 
hjärnan skapar på 30 sekunder inte skiljer sig från slutsatser som görs efter 4-5 
minutes djupanalys. Forskarna konkluderar alltså att vi samlar in en stor del 
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information via omedvetna signaler som är så små att ”they are neither encoded 
nor decoded at an intentional, concious level of awareness.” (ibid) Därför har 
den medvetna utvärderingen vid 4-5 minuter inget mervärde. 

Vissa områden bakom näthinnan saknar fotoreceptorer vilket innebär att vi i 
själva verket har en hel del döda vinklar i vårt synfält. Om våra hjärnor inte 
skulle idka s.k. konstruktiv perception skulle vår världsbild fyllas av små hål. 
(Baars & Gage 2007:173) För att använda en designliknelse kunde man säga att 
hjärnan ständigt använder sig av funktionen Content Aware Fill i Photoshop – 
istället för att skapa en perfekt avbild av världen är det är snabbare och 
smidigare att estimera hur omgivningen ser ut. Stephen Macknick, forskare vid 
Barrow-institutet i Phoenix (D’Amicis 2011) förklarar: 

There are no windows in your skull. And the only way you get information is 
through your sensory systems, from your memory, or from your cognition ... to 
form this grand simulation of reality around us. So it isn't that the world around 
you isn't there – it's there, but you've never lived there. You've never even been 
there for a visit. The only place you've ever been is inside your mind. 

Det finns alltså saker vi egentligen inte ser, men som hjärnan ser ändå. Våra 
ögonrörelser består nämligen av en mängd olika fixeringspunkter och 
förflyttningarna mellan dem. Transportsträckorna, s.k. sackader, sänder 
oskarpa bilder till hjärnan, tills en skarp bild skapas vid nästa fokuspunkt. 
(Linden 2007:94-97) 

Det är det här som kallas closure. En triangel som saknar en sida uppfattas som 
en triangel eftersom hjärnan automatiskt fyller i delen som saknas. På samma 
sätt strävar hjärnan till att slutföra meningar och förutspå nästa ord i en 
diskussion. Om något avviker från det som hjärnan trodde sig få se eller höra 
blir reaktionen stark. (Aaker & Myers 1987:238) Closure innebär också att 
hjärnan har förutfattade meningar t.ex. angående olika roller i samhället. En vit 
läkarrock och ett stetoskop kring halsen signalerar genast kunskap och 
pålitlighet – en undermedveten insikt som är svår att förbise. I en tv-reklam 
använde t.ex. Vicks Formula 44 Peter Bergman, mer känd som Dr. Cliff Warner 
i tv-serien All My Children. ”I’m not a doctor”, säger Bergman i reklamen, ”but I 
play one on TV”. (Vicks Formula 44: 2012) Fastän tittarna, vana att se 
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Dr. Warner, förstår att Bergman inte är medicine licentitat får reklambudskapet 
samma trovärdighet som ett läkarutlåtande. 

Figur 16 - LEGO – ”Imagine” 

 

Källa: Ads of the World (2012) 

LEGO har också använt sig av closure i reklamserien ”Imagine” (Figur 17) där 
läsaren bl.a. själv måste räkna ut att figurerna föreställer Asterix, Idefix och 
Obelix. Ordet imagine aktiverar mottagaren och förstärker LEGOs image som 
tillverkare av byggklossar där bara fantasin sätter gränser. LEGOs 
upplevelseaffär i Orlando, Florida är också full av hjärnaktiverande stimuli. 
Istället för att presentera färdigt byggda kreationer i glasmontrar inbjuder 
företaget till lek genom engagerande utrymmen fyllda av LEGO-klossar. Enligt 
Walvis (2008:185-186) ökar inspirerande utrymmen synbart uppkomsten av 
synapser i hjärnan, vilket i sin tur förstärker minnesbilder med positiva 
kopplingar. Personer som upplevt LEGO i sitt verkliga element skapar med 
andra ord ett nätverk av positiva brandassociationer. Walvis (2008:188) 
skriver: ”Brands that induce motivated attention by making us curious or by 
better tempting their customers to try, play, practice, learn, exercise, adapt, 
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interact or socialise with them are more likely to win the battle for awareness 
and be chosen.” 

Som reklamteknik involverar closure mottagaren genom att dra nytta av 
hjärnans naturliga vilja att hitta lösningar eller mönster, t.ex. i ofullständigt 
eller abstrakt visuellt/verbalt material. (Aaker & Myers 1987:239-240; 
Yannopoulou & Elliott 2008:10) Indirekta budskap som ordvitsar har t.ex. 
undersökts av Djafarova (2008:268) som kallar dem ”an economical tool for 
advertising. Reklambudskapet har alltid ett begränsat utrymme och därför 
förespråkar Djafarova (ibid) användningen av ovanligare ord och uttryck. 
Förutom att ordvitsar och liknande skapar uppmärksamhet belönar de 
mottagaren när han/hon dechiffrerat innebörden i budskapet. Enligt 
Yannopoulou och Elliott (2008:9) har företag slutat vara pedagoger och låter 
istället mottagarna inse reklamens innebörd. Min personliga åsikt – som också 
stöds av forskarna – är att trenden är ett steg i rätt riktning. Konsumenter skall 
engageras, inte dumförklaras. 

En intressant trend är också att s.k. öppet innehåll blir allt vanligare. Ökningen 
beror på att företag gör reklam i mångkulturella samhällen och vill undvika att 
såra eller negligera minoriteter. Istället för att sikta bort alla alternativa 
tolkningar öppnas innehållet således för ”a richness and complexity of readings 
that can never be singular” (Yannopoulou & Elliott 2008:10). Med andra ord 
måste mottagaren spegla reklambudskapet mot sin egen bakgrund och kultur 
för att, genom closure, komma till en slutsats. 

Closure är även ett tacksamt sätt att kommunicera s.k. non-verbal stimuli. En 
teddybjörn kan t.ex. underförstått symbolisera attributet ’mjuk’ i en reklam för 
sköljmedel. Unnava och Burnkrant (1991:226-227) talar om ett s.k. imagery 
value som definierar hur lätt ett ord är att visualisera. Det konkreta ordet ’bord’ 
(högt värde) skapar t.ex. en klarare bild hos mottagaren än det abstrakta ordet 
’frihet’ (lågt värde). Abstrakta påståenden (t.ex. ”kamera X fångar även de 
snabbaste rörelserna”) blir också effektivare om de kombineras med konkreta 
visuella exempel (t.ex. högupplöst bild av en hund som fångar en frisbee) 
eftersom det blir lättare för hjärnan att förstå sambandet. Det finns dock en del 
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polemik kring de olika reklamelementens rollfördelning. Houston et al. 
(1987:368) anser att det visuella och verbala borde fokusera på olika 
försäljningsargument för att maximera informationsöverföringen. Samtidigt har 
MacInnis och Jaworski (1989:13) bevis för att reklam där det visuella och 
verbala saknar samband uppfattas som mindre trovärdig och svår att identifiera 
sig med. Sanningen finns kanske någonstans vid en gyllene medelväg? 

Figur 17 - The Man in the Hathaway Shirt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Hahn (2012) 

De klassiska Hathaway-reklamerna är ett exempel på reklam där visuell 
inkonsekvens lönat sig. Legenderna säger att karaktären ”The Man in the 
Hathaway Shirt” skapades när David Ogilvy spontant körde via ett apotek och 
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köpte en ögonlapp åt reklammodellen. Ögonlappen har fortfarande inget att 
göra med Hathaways skjortor, men har blivit en så stark symbol för brandet att 
den ersätter Hathaways logo i företagets reklam (se Figur 17). 

Komplicerad reklam är ändå alltid en risk eftersom människor har ett 
varierande behov av att söka kognitiv klarhet i tillvaron. (Aaker & Myers 
1987:244) Det är också värt att ta i beaktande när man formulerar 
reklambudskap för olika målgrupper – medan vissa målgrupper uppskattar 
svårtolkad reklam uppfattar andra den främst som ointressant och frustrerande. 
För att utöka informationen som registreras undermedvetet poängterar 
dessutom Karremans, Stroebe och Claus (2006:793) att varje reklam 
(komplicerad eller okomplicerad) bör kunna förmedla sitt centrala budskap 
genom två till tre ord som är lätta att ta till sig (jfr Vicarys experiment i 3.9). 

Enligt Yannopoulou och Elliott (2008:30-31) föredrar arbetarklassen i 
allmänhet enkel och tydlig reklam medan personer i de övre sociala klasserna 
uppskattar komplicerad reklam som tar dem ”on a conceptual journey in their 
efforts to read them”. Särskilt unga personer ser det som en ’merit’, ett bevis på 
intelligens, att förstå innebörden i en reklam. En förklaring kan enligt forskarna 
(ibid) vara att personer med högre utbildning har en större abstrakt 
tankeförmåga, outside the box, medan personer med lägre utbildning tänker på 
ett mer praktiskt och konkret plan och har svårt att göra alternativa tolkningar.  

Jacoby och Hoyer (1989:440) konstaterar att reklam oftast tolkas fel eftersom 
”the communication source does a poor job of encoding meanings into 
appropriate language, or the receiver does a poor job of interpreting the 
communication”. Till skillnad från Yannopoulou och Elliot (ovan) håller Jacoby 
och Hoyer (ibid) inte isär samhällsklassserna, utan poängterar istället att 
mottagaren måste ha tillräklig kunskap för att förstå ett meddelande. Den som 
inte är intresserad av segling kan t.ex. ha svårt att förstå poängen med ett 
reklambudskap som fokuserar på en specifik detalj. Med andra ord kan 
sjömannens hjärna förstå sambandet (closure) medan landkrabbans hjärna 
förblir strandsatt. 
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Likväl finns det situationer då hjärnan, genom closure, väljer att tolka ett 
budskap felaktigt. Preston och Scharbach (1971:20-24) har nämligen bevisat att 
människor ibland gör egna (totalt felaktiga) tolkningar i enlighet med vad de 
anser att företaget borde kommunicera. Forskarna (ibid) förklarar att reklam 
uppfattas som en form av känsloorienterad ‘poesi’ där en viss grad av överdrift 
och symbolik är mer regel än undantag. Prestons och Scharbachs forskning 
(ibid) visar ”expansion rather than contraction of perceived ad content – seeing 
more rather than seeing less – showing a certain tolerance rather than 
intolerance”, vilket tyder på att människor egentligen inte analyserar 
sanningsenligheten i reklambudskapet utan fokuserar på att förstå reklamen 
som historia.  

MacInnis och Jaworski (1989:11) menar att konsumenter kan reagera 
känslomässigt på en reklam som inte är trovärdig, t.ex. genom att bli arga. 
Fastän trovärdigheten i vissa fall kan bero på ett dåligt utförande är det 
kärnbudskapet som blir lidande – ”though these responses are generated from 
the execution, the consumer uses them to make inferences about the message.” 
En viktig insikt angående closure är alltså att mottagaren strävar till att förstå 
reklamen som en helhet. Därför är det viktigt att summan av det som 
mottagaren uppfattar (förväntningar och verklighet) blir det samma som 
företaget eftersträvade. 

3.6 Neuromarknadsföringens mätinstrument 

Korbinian Brodmann (1909) delade in prefrontala cortex (främre delen av 
hjärnans pannlob) i 52 olika delar enligt cytoarkitektur redan för över 100 år 
sedan (Bild 5). Enligt Ahlert et al. (2006:165-166) började konkreta försök att 
mäta det undermedvetna förekomma i slutet av 70-talet när forskare 
undersökte det yttre nervsystemets reaktioner på reklamstimuli. Studierna 
förblev dock endast observationer eftersom forskarna inte ännu kunde svara på 
hur eller varför hjärnan reagerade. Tendensen att förklara hjärnans funktioner 
på ett svartvitt sätt alá höger/vänster hjärnhalva uppstod på 1980-talet och 
existerar delvis än idag. (Nyilasy et al. 2011:172) 
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Bild 5 - The Brodmann Areas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Ahlert et al. 2006:172 

I takt med teknologiska framsteg har dock den traditionella forskningen börjat 
uppvisa allt fler brister. Gordon (2001:289) fördömer särskilt 80-talets 
simplifierade hjärnbild: 

It is not scientifically true that language is only a left-brain function and images only a 
right-brain function. What is a fact is that words and language processing funtions are 
over-represented in the left brain. Spatial relationships are over-represented in the 
right brain. This part of the brain is responsible for bringing images to mind that are 
expressed as words. The reality is that a thick cable connects the right and left 
hemisphere and information passes back and forth along it. Many functions, such as 
visual processes, touch sensations and motor control, are distributed over both halves. 

Det är fullt förståeligt att forskarna genom tiderna arbetat med den teknologi 
som funnits tillgänglig och varit tvungna att ta till förenklade modeller. Dock är 
det förkastligt att inte uppdatera sin grundsyn när de moderna metoderna 
erbjuder forskningsresultat av en aldrig tidigare skådad kaliber. 

Hjärnforskning och marknadsföring började enligt The Economist (Inside the 
mind… 2004) sammanföras i början av 90-talet. Eftersom Jerry Zaltman var en 
av pionjärerna som undersökte dylika möjligheter har han ibland t.o.m. kallats 
neuromarknadsföringen fader. Det var dock först 2001, när BrightHouse i 
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Atlanta öppnade en specialavdelning för neuromarknadsföring, som det nya 
tankesättet började få medieutrymme på riktigt. 

I jämförelse med traditionell reklamforskning är neuromarknadsföringens 
mätinstrument komplexa och tidskrävande metoder. (Plassman et al. 
2007:156). Trots att en del forskare (se t.ex. Bogart 1996:73) uttrycker en viss 
skepticism används neurologiska metoder ändå i ökande grad. (Hansen & 
Christensen 2007:103-104) Förespråkarna (se t.ex. Fugate 2007:387) tacklar 
kritiken genom att hävda att neuromarknadsföringens testmetoder helt enkelt 
erbjuder de bästa möjliga fysiska bevisen för hur hjärnan fungerar. 

Så som redan noterats i definitionen av neuromarknadsföring (3.3) arbetar 
hjärforskare för att förstå de mentala aktiviteter som kontrollerar vårt 
undermedvetna. Förutom att studera friska hjärnor fascineras neurologerna 
också av hjärnaktiviteten hos personer med nedsatt känslokapacitet (t.ex. 
depression, mani, schizofreni, Alzheimer’s). (Walvis 2008:178) Enligt Walvis 
(ibid) brukar dessa komplexa frågeställningar hanteras på två olika sätt: 

1) Reduktionism – fokus på analys av nervsystemets grundläggande 
element (molekyler, celler, nervbanor) för att se hur hjärnceller 
kommunicerar och utvecklas. 

2) Holism – studier av den levande organismen (in vivo) som helhet, 
dvs. större system av hjärnceller. 

Eftersom neuromarknadsföringen strävar till att sammanföra hjärnforskare och 
marknadsförare har största delen av forskningen ett holistiskt angreppssätt, 
dvs. helheter framom mikroskop. Det här avsnittet introducerar de vanligaste 
forskningsmetoderna och sammanfattar slutligen mätinstrumentens för- och 
nackdelar i Tabell 7. För mer detaljerade beskrivningar av apparatur och/eller 
undersökningsprocesser ber jag att få hänvisa t.ex. till Ahlert et. al 2006. 

3.6.1 EEG (electroencephalography) 

När nervceller kolliderar skapas nya synapser, dvs. minnen. (Ambler et al. 
2008:18) Under processen sänds elektriska impulser längs nervcellernas axoner 
(ett slags utskott) för att kemiska ämnen, neurotransmittorer, skall utlösas. 
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Neurotransmittorerna, även kallade signalsubstanser, aktiverar i sin tur andra 
nervceller och skapar en dominoeffekt tills slutpunkten i kedjan nås. (Plassman 
et al. 2007:154) Processen ger upphov till relativt starka och långvariga 
elektriska strömmar i hjärnan och det är dessa som mäts genom EEG 
(electroencephalography). I praktiken innebär det att (signalförstärkta) 
elektroder som placeras mot skallen kan känna av den kollektiva kraften hos en 
stor samling nervceller. (Ahlert et al. 2006:167; Plassman et al. 2007:154-155)  

EEG kan undersöka hela hjärnan men enligt Penenberg (2011:89) är impulser 
från följande områden särskilt viktiga: 

1) amygdalan (två mandelformade strukturer djupt inne i hjärnan) som 
styr våra känslor och aktiverar fysisk respons (t.ex. ökad puls, handsvett) 

2) hippocampus som koordinerar associationer i hjärnan och är viktig för 
minnesprocessen 

3) prefrontala cortex som hanterar avancerade kognitiva processer 
(t.ex. informationsbearbetning, empati, planerade handlingar) 

Murphy et al. (2008:294) rapporterar att EEG användes i sin tidigaste 
neuromarknadsföringsform redan för närmare 40 år sedan. Från att ha 
undersökt vad konsumenter föredrar har EEG utvecklats till ett lättanvänt och 
mångsidigt mätinstrument. Penenberg (2011:88) noterar att fMRI (se 3.6.3.) 
håller på att mista sin tidigare status som standardmetod eftersom forskare i 
ökande grad föredrar EEG. En av orsaken är tidsresolutionen, dvs. att EEG kan 
mäta hjärnaktivitet så gott som i realtid. Medan fMRI vanligen har en 
förskjutning på 5 sekunder är mätintervallet för EEG mellan 1-3 millisekunder 
(beroende på hårdvara). Eftersom hjärnan reagerar på enskilda stimuli redan 
efter ca 200 millisekunder är det en värdefull egenskap att EEG kan mäta så 
gott som varje millisekund. 

Populariteten ökar dessutom i.o.m. att EEG är en icke-inkräktande (non-
invasiv) och tyst metod som inte på något sätt skadar testpersonen. (Plassman 
et al. 2007:155) Vid användningen av den s.k. EEG-hjälmen är det också möjligt 
att tolka hjärnfrekvenserna genom överskådliga program som gör resultaten 
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enkla att kommunicera vidare, t.ex. från forskare till reklambyrå. Bild 6 är ett 
exempel på programmet eValu8 som används vid MediaCity (Åbo Akademi) i 
Vasa. Programmet ritar upp hjärnvågor i kategorierna excitement, frustration, 
engagement och long term excitement. Det fjärde fältet uppifrån skildrar 
testpersonens galvaniska hudrespons (se 3.6.5.). Videomaterial från 
undersökningssituationen visas i det största fältet uppe till höger, vilket gör det 
möjligt att ständigt dra paralleller mellan starka/svaga hjärnvågor och exakta 
tidpunkter i det material som undersöks. (MediaCity Content Testing Lab 2013) 

Bild 6 - EEG-data som illustreras genom programmet eValu8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: MediaCity Content Testing Lab 2013 

3.6.2 MEG (magnetoencephalography) 

MEG känner av förändringar i magnetfält som framkallas av djup elektrisk 
hjärnaktivitet. Medan EEG begränsas till ytan av skallen har MEG en så djup 
räckvidd att skallen nästan kan sägas bli ’transparent’. (Ahlert et al. 2006:167; 
Ambler et al. 2000:19-20) 
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Trots att magnetfältet som skapas av en människas hjärna upptar endast 
1/100.000.000 av jordens magnetfält (Plassman et al. 2007:155) förmår MEG 
att mäta hjärnaktivitet med en millisekunds noggrannhet. Tyvärr kan metoden 
inte lokalisera aktiviteten med samma precision. Olika ljud som testpersonen 
ger ifrån sig (t.ex. hosta) kan också orsaka svåra störningar i resultaten. (Senior 
et al. 2007:159) Muskelaktivitet som ögonrörelser eller hjärtslag måste också 
övervakas med skilda elektroder eftersom de avger relativt stora magnetiska 
signaler (brus) som kan påverka mätningen. (Ambler et al. 2000:22) Den 
uppgift som utförs av testpersonen orsakar dessutom en ovanligt stor 
tillstömning av syresatt blod, vilket också måste tas i beaktande. (Plassman et al. 
2007:155) Mycket att hålla reda på med andra ord. 

MEG gör det även möjligt att mäta neurologisk oscillation, dvs. variationer i hur 
olika nervceller stöter ihop. Forskare har t.ex. kunnat fastställa olika nivåer av 
ERS (Event Related Synchronization), dvs. hur hjärnan reagerar på stimuli 
(Tabell 6). Senior et al. (2007:161) lyfter fram dessa värden eftersom de kan 
vara ett nyttigt redskap när man t.ex. vill förstå ett visst beteende. 

Tabell 6 - Exempel på vanliga ERS-nivåer 

Förändring (Hz) Stimuli som får hjärnan att reagera 

4 – 8 Hz ERS Händelseminnet aktiveras 

14 – 28 Hz ERS Arbetsminnet aktiveras 

28 – 40 Hz ERS Testpersonen känner igen ett ansikte / objekt 

 
Tabellen baserar sig på Senior et al. 2007:159. 

Vid ett MEG-experiment (Bild 7) placeras testpersonens huvud inuti ett 
hjälmliknande mätinstrument (a) som mäter den elektriska aktiviteten i hjärnan 
genom en mängd högkänsliga sensorer. Varje sensor kopplas till en egen SQUID 
(Superconducting Quantum Interference Device), dvs. det enda instrumentet 
som kan läsa av magnetfältet. (Ambler et al. 2000:22; Plassman et al. 2007:155) 
På skärmen framför testpersonen visas olika stimuli (t.ex. reklam).  
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Experimentet illustrerat i Bild 7 undersökte t.ex. hur testpersonernas hjärnor 
reagerar på bilder av attraktiva respektive oattraktiva personer (d). Bilden av 
testpersonens hjärna (b) visar på en ökad oscillation i gyrus frontalis medius 
(rutan till höger) och en motsvarande minskad oscillation i gyrus frontalis 
superior (rutan till vänster). Datamaterialet sammanställs slutligen i ett 
spektogram (c) som visar att oscillationen sker endast när attraktiva ansikten 
visas (rutorna i (b) utmärkta även på spektogrammet). 

Bild 7 - Overview of a MEG-experiment 

 

Källa: Senior et al. 2007:160 

För bästa möjliga resultat måste MEG-mätinstrumentet placeras så tätt kring 
skallen som möjligt. Testpersoner som intervjuats av Senior et al. (2007:161) 
har dock rapporterat att de känt sig fastspända och haft svårt att sitta stilla 
under hela experimentet. Trots att stimulit inte varit mentalt anstängande har 
processen ändå känts utmattade. Det är därför viktigt att, som undersökande 
part, inte pressa testpersonerna för mycket och erbjuda tillräckligt med pauser. 
Ambler et al. (2000:22) noterar att ett experiment (innehållande förberedelser, 
finjusteringar, elimination av brus, instruktioner för testpersonen osv.) för 
endast en person kan ta en hel dag fastän själva experimentet endast skulle ta 
några minuter. Följaktligen kan MEG-experiment vara väldigt tidskrävande 
processer som inte lämpar sig för stora testgrupper. 
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3.6.3 fMRI (functional magnetic resonance tomography) 

fMRI är för tillfället det populäraste non-invasiva (icke-inkräktande) 
mätinstrumentet inom neuromarknadsföring. Metoden använder sig av 
magnetfält och radiovågor för att identifiera olika sorter av vävnad. Signalen 
varierar alltså beroende på vävnadens densitet och magnetfältets styrka. (Ahlert 
et al. 2006:168) Trots att mätinstrumentet (fMRI-skannern) kan verka 
klaustrofobisk har testpersoner upplevt testsituationen positiv, fascinerande och 
”överraskande avslappnande”. (Senior et al. 2007:157) Metoden torde således 
inte förvränga testresultaten p.g.a. stress eller trauma. 

Bild 8 - Overview of a fMRI-experiment 

 

Källa: Senior et al. 2007:156 

Vid en typisk testsituation (Bild 8) ombeds testpersonen ligga inne i maskinen 
(a) ca 60-90 minuter. Under den första delen (ca 6-15 min) skapas en bild av 
hjärnan i normalfunktion (utan stimulus). Efter det görs önskat antal test (ca 3-
5 min/test) medan testpersonen utför en önskad uppgift (b), t.ex. ser en tv-
reklam på en skärm framför sig eller lyssnar till en ljudfil via hörlurar. (Ahlert et 
al. 2006:173) Matematiska formler räknar slutligen fram ett p-värde enligt 
förutbestämda tröskelvärden (dvs. statistisk signifikans) och omvandlar sedan 
datamaterialet till färgade ’kartor’ av hjärnan (c). Färgnyanserna skapas med 
hjälp av den s.k. BOLD-kontrasten (Blood Oxygenation Level Dependant) som 
reagerar på hur syresättningen i blodkärl av olika storlek (vener, artärer, 
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kapillärer) varierar medan testpersonen utför en uppgift. fMRI-signalen ökar 
när blod med hög syrehalt strömmar till den del av hjärnan som aktiveras. 
Forskare tolkar kartorna med hjälp balken för p-värdet (c, d). Bilderna där 
hjärnan aktiveras av något stimuli jämförs alltså med bilder av samma hjärna i 
s.k. viloläge (resting brain). (Ahlert et al. 2006:165; Senior et al. 2007:155, 156; 
Wilson et al. 2008:391) fMRI är med andra ord en pålitlig men komplex 
statistisk metod. 

Den största svagheten är enligt Senior et al. (2007:155) att fMRI-signalen har en 
2 sekunders fördröjning, vilket gör det svårt att mäta exakt när en speciell del av 
hjärnan aktiveras. Det som fMRI å andra sidan kan berätta, med stor precision, 
är vilket område av hjärnan som är verksamt. När en person t.ex. ser på tryckt 
reklam kan man se hur ljuset aktiverar en del av ca 125 miljoner synceller 
(tappar och stavar) på näthinnan. Signalerna färdas längs nervfibrer så att den 
vänstra sidan av reklamen processas i den högra delen av hjärnan och den högra 
delen av reklamen processas i vänstra hjärnhalvan. (Wilson et al. 2008:391) 
Med andra ord kan forskarna vid just detta scenario studera både kognitiva och 
affektiva reaktioner samt hjärnaktivitet som hör ihop med synsinnet. 

Ovanstående forskningsexempel kan genast tillämpas i praktiken. Med facit i 
hand ger Pradeep (Penenberg 2011:124) således det konkreta rådet att alltid 
bygga upp en reklam så att bildmaterialet placeras på vänstra sidan och text på 
högra sidan. Om upplägget är ett annat måste hjärnan nämligen arbeta extra för 
att spegelvända bilden. ”The brain hates you for that”, enligt Pradeep (ibid). 

fMRI erbjuder också många andra intressanta forskningsresultat. En tysk studie 
(Radiological Society of North America 2006) undersökte t.ex. hjärnaktiviteten 
medan testpersonerna såg bilder av kända och mindre kända brand. Resultaten 
visade att de välkända branden lyste upp delar av hjärnan som kopplas till 
självidentifikation, positiva känslor och belöning, medan de okända branden 
lyste upp områden som kopplas till negativa känslor och minnen. Eftersom 
hjärnan signalerar att den känner igen ett mönster genom det vi kallar intuition 
och magkänsla (Van Praet 2012:213) gav studien insikter i det s.k. ”jag gillar det 
men vet inte varför” -fenomenet. 



 

 

136 

I ett annat experiment (Falk, Berkman & Lieberman 2012) studerade några 
amerikanska forskare 31 rökare. Medan hjärnaktiviteten mättes med hjälp av 
fMRI såg testpersonerna tre olika tv-reklamer (kallade ”A”, ”B” och ”C”) för en 
’sluta röka’ -linje och utvärderade slutligen reklamerna muntligt/skriftligt. 
Samtidigt gav en panel med reklamproffs också ett likadant utlåtande (utan 
fMRI). Resultaten var följande: 

a) Testpersoner (muntligt/skriftligt utlåtande): 1. B 2. A 3. C 
b) Reklamproffs (muntligt/skriftligt utlåtande): 1. B 2. A 3. C 
c) Testpersoner (fMRI-resultat):    1. C 2. B 3. A 
d) Rankning enligt antalet samtal till telefonlinjen: 1. C 2. B 3. A 

De enskilda personerna och reklamproffsen ansåg alltså att reklam ”C” var klart 
sämst. När man mätte de enskilda tv-reklamernas effekt genom att studera 
antalet verkliga samtal till telefonlinjen var ordningen, intressant nog, den 
samma som för fMRI-resultaten. Reklam ”C” visade sig med andra ord vara bäst 
– precis som testpersonernas undermedvetna hjärnaktivitet hade förutspått. 
Den verkligt revolutionerande upptäckten var ändå att fMRI-resultaten för en 
liten testgrupp i det här fallet kunde förutspå ett nationellt beteendemönster.  

I ett av de mest berömda fMRI-experimenten (Knutson, Rick, Elliott Wimmer, 
Prelec & Loewenstein 2007) försågs testpersonerna med pengar och fick 
därefter utvärdera olika kombinationer av produkter och priser (några skäliga 
och några överprissatta). Till forskarnas häpnad kunde de identifiera smärta i 
fMRI-resultaten. Med andra ord hade blotta tanken på att spendera pengar varit 
smärtsam för testgruppens hjärnor. Undersökningen gav därmed bl.a. 
värdefulla insikter i varför kreditkort eller casinon ofta orsakar 
överkonsumption – smärtan minskar nämligen i takt med hur abstrakt 
betalningsmomentet är vid betalningssituationen. 

Enligt hjärnforskaren David Rock (Anteroinen 2013) skapar utanförskap 
samma smärtsamma respons i hjärnan. Orättvisa, å sin sida, aktiverar samma 
delar av hjärnan som när något är riktigt vidrigt. I båda fallen orsakas 
reaktionerna huvudsakligen av amygdalan, dvs. en mandelformad struktur i 
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hjärnan. (D’Amicis et al. 2011) Därför gäller det alltså att lindra smärtan som 
orsakas av betalningsmoment, behandla alla kunder väl (och rättvist), samt 
förmedla den gemenskap som företagets produkt/tjänst kan erbjuda. Då kan 
t.o.m. fMRI intyga att amygdalan nöjd. 

3.6.4 Eye-tracking 

Studier av ögonrörelser har använts sedan 1950-talet. En av de tidigaste 
artiklarna jag stött på är den av Donald E. Payne (1967:78-81) som undersökte 
åtta tryckta reklamer med hjälp av Optiscan. Genom att fotografera specifika 
punkter som testpersonerna fokuserade blicken på hittade Payne ett samband 
mellan mängden ögonrörelser och lärande/ihågkomst. Ju färre ögonrörelser, 
desto större och effektivare informationsöverföring. Optiscan kunde med andra 
ord redan på 60-talet ge ett mått på hur effektiv en reklam var. Aaker och Myers 
(1987:417) nämner å sin sida eye camera som ett sätt att fotografera 
ögonrörelser ”either by photographing a small spot of light reflected from the 
eye or taking a motion picture of eye movement” i syftet att se vad läsaren såg, 
återvände till eller fixerade blicken på. 

Anno 2013 är eye-tracking ett vanligare uttryck. Specialutrustning som placeras 
antingen på eller framför testpersonens huvud gör det möjligt att följa 
pupillernas rörelser medan han/hon studerar en reklam. 
Undersökningsmetoden fungerar för allt från tryckt reklam till tv-reklam, 
webbsidor, förpackningar osv. Genom att rita upp en rutt för hur ögat har 
navigerat från punkt till punkt kan undersökningsmetoden erbjuda insikter bl.a. 
angående vilket innehåll som är intressant eller svårtolkat samt var 
testpersonen har fokuserat blicken. Eftersom datamaterialet är väldigt enkelt att 
tolka ger det snabba och klara riktlinjer för hur en reklam kan förbättras. 
(Hansen & Christensen 2007:323-324; Briggs & Stuart 2006:79) 

MacInnis och Jaworski (1989:7) föreslog redan i slutet av 80-talet att 
undersökningar beträffande uppmärksamhet kunde förbättras med hjälp av 
eye-tracking. Chowdhury, Olsen och Pracejus (2008:16) efterlyser även eye-
tracking för att ”provide useful insights into the exact sequence of the 
processing”, dvs. huruvida det finns ett systematiskt sätt att tolka stimuli. 
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Forskarna (ibid) är bl.a. intresserade av huruvida hjärnan läser bilder på samma 
sätt som text (vänster till höger). De tidigaste apparaterna var så stora och 
omständliga att de med stor säkerhet påverkade testpersonen, medan modern 
och diskret utrustning i dagsläget erbjuder t.o.m. trådlösa lösningar. 

3.6.5 Övriga metoder 

Känslomässig respons kan även mätas genom att studera fysiska faktorer som 
puls, ansiktsuttryck osv. (Ambler et al. 2000:20) I en studie bevisade Hazlett 
och Hazlett (1999) t.ex. att ansiktsuttryck mätta genom EMG 
(elektromyography) gav bättre resultat än traditionella copy testing metoder, 
eftersom effekterna av en reklam kunde studeras stund för stund.  

Galvanisk hudrespons är också en vanlig metod som baserar sig på handflatans 
förmåga att leda elektricitet. När händernas svettproduktion ökar är det 
nämligen ett bevis på att testpersonen är upprymd eller upphetsad och därför 
kan galvanisk hudrespons användas som en slags lögndetektor. (Hansen & 
Christensen 2007:103-104) 

Poels och Dewitte (2008:72) ställer sig positiva till både EMG och galvanisk 
hudrespons, eftersom de möjliggör konstanta mätningar av välbehag och starka 
känslotillstånd. Enligt forskarna (ibid) är styrkan i dessa metoder s.k. moment-
to-moment measures och föreslår därför att dessa kunde användas för att testa 
diverse befintliga (traditionella) teorier. 

3.6.6 Invasiva metoder 

Neuromarknadsföringen innehåller också en del metoder där testpersonen 
undersöks med aningen kontroversiella medel. Innan non-invasiva (icke-
inkräktande) mätinstrument fanns tillgängliga fick forskarna helt enkelt ta till 
andra metoder för att mäta något så svårt som undermedveten aktivitet. I ett 

klassiskt experiment mäts känslor t.ex. med hjälp β-blockerare (se t.ex. Ambler 

1999; Ambler et al. 2000), dvs. en grupp läkemedel som sänker den affektiva 

responsen till olika stimuli. β-blockerarna möjliggör att forskarna kan förbise 

alla affektiva aspekter eftersom testpersonen mister sin förmåga att uppleva 
känslor. Han/hon kan dock identifiera känslorna som uppstår. (Ambler 
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1999:25) Fastän β-blockerarna (ofta använda som antidepressiva läkemedel) 

inte sägs ha någon inverkan på testpersonen kan metoden ändå ifrågasättas i 
neuromarknadsföringssammanhang. Det finns bättre (non-invasiva) alternativ. 

En annan kontroversiell metod är PET (Positron Emissions Tomography). 
Metoden studerar metaboliska processer på cellnivå genom att mäta strålningen 
som skapas när elektroner kolliderar med sina antipartiklar (positroner). Mer 
specifikt mäter PET-skannern gammastrålning (dvs. radioaktiv strålning) och 
ger därefter en detaljerad beskrivning av hur glukos omsätts i hjärnan. 
Processen är väldigt dyr att utföra och använder sig av små doser radioaktiva 
substanser (tillsatt radioaktiv fluoratom), vilket talar för att andra metoder är 
att föredra framom PET. (Ahlert et al. 2006:168; Plassman et al. 2007:155) 

3.6.7 Sammanfattning 

Mätinstrumentens egenskaper samt för- och nackdelar sammanfattas i Tabell 7. 
Med tanke på testpersonens välbefinnande är de non-invasiva (icke-

inkräktande) metoderna EEG, MEG och fMRI att föredra. PET och β-blockerare 

(finns inte med i tabellen) kräver att testpersonen utsätts för verkningen av en 
medicin eller annan (t.ex. radioaktiv) substans, vilket enligt min personliga åsikt 
sätter dessa två under all kritik. 

Metoderna som mäter magnetiska fält (EEG, MEG) lämpar sig inte för personer 
med ferromagnetiska implantat (t.ex. pacemaker) – något som kan vara en 
begränsande faktor vid val av testpersoner. Det finns också skillnader mellan 
hur väl de olika metoderna kan registrera tidsaspekter (temporal resolution, 
dvs. när något sker) och optisk resolution (spatial resolution, dvs. var något 
sker). Eftersom EEG är den mest standardiserade metoden är den därför också 
mest kostnadseffektiv. De andra metoderna är väldigt dyra och dessutom 
komplexa att analysera – särskilt PET och fMRI. Fördelen med EEG- och MEG-
experiment är således att de kan utföras antingen som medelmåttiga eller 
väldigt komplexa experiment beroende på möjligheter och behov. 
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Tabell 7 - Overview – Advantages/Disadvantages of Different Techniques 

Technique EEG MEG PET fMRI 

What is measured? 
Electric 

fluctuations 

Magnetic 

fluctuations 

Changes in 

metabolism 

Changes in 

metabolism 

Advantages/disadvantages     

1. Potential risks for participants 
++non-

invasive 

++non-

invasive 

 

 

- invasive 

- claustrophobic   

  anxiety 

 

++non-invasive 

- claustrophobic  

   anxiety 

- noise 

- no ferromagnetic  
   implants 

2. Temporal resolution ++very good ++very good - limited - limited 

3. Spatial resolution - limited - limited + good ++ very good 

4. Costs of datacollection ++ very cost-

efficient 
- expensive - expensive - expensive 

5. Complexity of data analysis 
- moderate 

to high 
complexity 

- moderate 

to high 
complexity 

- relatively high 

complexity 

- relatively high 

complexity 

 

Källa: Plassman et al. 2007:156. 

 

3.7 Planeringsmodeller för neuromarknadsföring 

Som redan diskuterats i problemdiskussionen (se t.ex. Fugate 2007:385; Van 
Praet 2012:24-25; Saad 2011:26) består forskningen inom neuromarknadsföring 
främst av utspridda, lösryckta undersökningar. För att åter citera Plassman et 
al. (2007:166): ”From a practitioner’s perspective … the current research is a 
patchwork of largely unrelated studies addressing a wide range of potentially 
relevant issues.” Med andra ord är det svårt att tillämpa forskningsresultaten i 
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praktiken och den som söker en enkelt applicerbar modell inom detta 
avancerade men fascinerande ämne får verkligen leta med ljus och lykta. 

Det finns med andra ord ett dylikt problem som inom reklamforskningen, där 
endast FCB-modellen avec en något utvecklad form kunde erbjuda verktyg för 
reklambyråer som planerar reklam. Inom neuromarknadsföringen har jag, 
förutom utförliga beskrivningar av olika testmetoder, hittat endast två konkreta 
modeller. Den första, skapad av Ahlert et al. (2006:169), föreslår följande proess 
för ett neuromarknadsföringsprojekt: 

1) Skapa en tydlig hypotes. 
2) Slopa all jargong – hjärnforskare och reklamfolk måste kunna diskutera 

och förstå varandras metoder. 
3) Hitta den bästa metoden (EEG, fMRI, MEG…) för ändamålet och planera 

metoden noggrant – misstag i planeringsfasen kan förvränga resultaten. 
4) Skapa en ”standardhjärna” (dvs. ett medeltal) av alla hjärnor som deltar i 

studien. Precis som fingeravtryck är ingen hjärna den andra lik. 

Ahlert et al. (ovan) ger goda riktlinjer i stora drag men processen är inte särskilt 
berikande för den kreativa processen. Den andra modellen, skapad av Van Praet 
(2012:89-91) ger lyckligtvis mer vägkost för det kreativa teamet genom en 
metod som t.o.m. kan tillämpas utan mätinstrument. Van Praet (ibid) kallar sin 
metod för ”The Seven Steps to Behavior Change”: 

Step 1: interrupt the pattern 
Step 2: create comfort 
Step 3: lead the imagination 
Step 4: shift the feeling 
Step 5: satisfy the critical mind 
Step 6: change the associations 
Step 7: take action 

Enligt Van Praet (ibid) är de sju stegen inte ett sätt att försöka smyga in dolda 
meddelanden i det undermedvetna. Han skriver: ”To achieve branding on the 
deepest, most impactful level, both concious and unconcious dimensions must 
combine to produce a physiological transformation in people that can generate 
immediate results and endure over time.” 
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Steg 1 innebär att, genom något nytt och annorlunda, bryta de mönster som 
den bekväma hjärnan gärna återvänder till. Fastän människor naturligt dras till 
det säregna måste steg 2 ändå förmedla känslor av trygghet, balans och 
identifikation, vilka i sin tur skapar tillit. Steg 3 och steg 4 utnyttjar 
människans tendens att planera inför framtiden, fantisera om ett bättre liv eller 
drömma sig bort. Eftersom alla tankar styrs av känslor är det viktigt att främst 
tala till mottagarnas emotionella sida. 

Liksom steg 5 konstaterar kan ett beslut dock inte fattas innan också den 
kritiska, logiska och rationella delen av hjärnan tillfredsställdts. Med andra ord 
måste det känslomässiga få en rationell verifikation. Van Praet (2012:200) 
skriver: ”While the unconcious mind is immensely more powerful, it is also very 
gullible. It responds but doesn’t think. On the contrary, our concious mind is 
thoughtful and sceptical, but has a limited attention span.” Man kude säga att 
den rationella delen av hjärnan är lite av en inbiten cyniker – en orubblig 
portvakt som värnar om sin känslofyllda och blåögda motpart. 

Steg 6 strävar till att, genom rätt associationer, uppnå automatiska 
beteendemönster, dvs. starka och snabba band mellan bestämda hjärnceller (se 
s.8 för en mer detaljerad beskrivning av synapser). Ju fler sinnen (syn, smak, 
hörsel, känsel) som involveras, desto starkare är upplevelsen och ju oftare 
upplevelsen upprepas, desto starkare och effektivare blir hjärnans 
beteendemönster. 

I steg 7 bör konsumenterna slutligen uppmanas att agera. Enligt Van Praet 
(2012:232-233) är Red Bull ett praktexempel – istället för att allokera sin 
reklambudget i traditionella kanaler valde företaget att engagera sin kundkrets 
genom att ordna de bästa festerna och de galnaste evenemangen. Nancy F. 
Koehn, professor vid Harvard Business School, har kommenterat Red Bulls 
marknadsföringsstrategi med följande ord (Rodgers 2001): ”In terms of 
attracting new customers and enhancing customer loyalty, Red Bull has a more 
effective branding campaign than Coke or Pepsi. Red Bull is building a beverage 
brand without relying on the essential equipment of a mass-marketing 
campaign. Perhaps the indispensable tools of marketing aren’t so indispensable 
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after all.” Red Bull kan med andra ord förmedla känslan av energi som ”keeps 
you going” både på plats och i efterhand (t.ex. videoklipp, fotografier). 

Betydelsen av konkreta åtgärder är odisputabel men Cosmides och Tooby 
(1997:12) lyckas ändå ge resonemanget en intressant vinkling. Det är nämligen 
så att organismer som inte rör sig (t.ex. blommor och träd) saknar hjärnor. 
Behovet för detta organ existerar helt enkelt inte. Manteldjuren, en art som 
lever på havsbottnar runt om i världen, börjar t.ex. sitt liv med att ha en hjärna. 
Hjärnans enda uppgift är att vägleda manteldjuret till en permanent boplats 
(t.ex. en lämplig sten) så när tomtmarken är hittad äter organismen upp sin 
hjärna och påbörjar ett statiskt liv. Man kan alltså säga att hjärnan är gjord för 
framåtsträvande rörelser och därför är engagerande reklambudskap det första 
steget mot ett önskat beteende. 

Van Praet (2012:167-169) utökar sina sju steg (ovan) genom att jämföra hur tex. 
kyrkan engagerar församlingen. Följande begrepp är centrala: 

1) Doktrin 
2) Paradigm / translogik 
3) Känslorus 

En doktrin är det ultimata beviset för att det man försöker berätta är sanning. 
I religiösa sammanhang är det Guds ord som förmedlas genom Bibeln, inom 
marknadsföring kan det vara forskningsresultat utförda av en oberoende part 
(t.ex. recension i en blogg). Trots att Guds ord består blir icke- 
företagsfinansierade åsikter allt värdefullare bland konsumenter. Det aktuella 
uttrycket astroturfing innebär t.ex. att ett företag försöker skapa 
marknadskommunikation på gräsrotsnivå genom att i hemlighet betala för 
’obundna’ och ’neutrala’ åsikter (se t.ex. Harrington 2013). Själva ordet har sitt 
ursprung i konstgräsmärket AstroTurf (Urbandictionary 2013), vilket är en 
väldigt slående liknelse.  

Paradigm och translogik har att göra med tankemönster eller hur något 
fungerar. Medan kyrkan erbjuder budord och levnadsregler är lättolkade grafer, 
produktdemonstrationer eller konkurrensfördelar reklamvärldens variant. När 
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en produkt eller tjänst förses med en s.k. ’vetenskaplig aura’ bidrar det också till 
ökad trovärdighet. Det kan handla om ett certifikat, en hemlig ingrediens eller 
en siffra som berättar något om egenskaperna (jfr Vicks Formula 44). 

Den sista och viktigaste delen är att överösa mottagaren med känslor. Van Praet 
(2012:168) skriver: ”We need to be overwhelmed with sensational feelings to 
gain access to the reactive, unconcious part of the mind. … We don’t choose our 
emotions. They often choose for us.” I kyrkliga sammanhang är det enligt Van 
Praet (ibid) ett känslorus som får människor att leva sig in och nå ’högre 
dimensioner’: den mäktiga musiken dånar in i hörselsinnet, ljus strömmar in 
genom de vackra mosaikfönstren och in i syncentrum; närheten av 
människorna på kyrkbänken och de levande ljusens värme får känselsinnet att 
reagera på stämningen. Vid nattvarden kulminerar upplevelsen när vinet och 
oblaten möter smaksinnet. 

Det är svårt för företag att, likt kyrkan, beröra alla sinnen samtidigt, men Van 
Praets jämförelse är ändå intressant. Tankesättet doktrin/paradigm/känslorus 
kan också skapa nya dimensioner i ett reklambudskap. ”Brands are the new 
religion”, enligt Van Praet (2012:169). ”The goal of every marketing program 
should be to infuse products with emotions so strong that customers become 
loyal not just to the brands but to the brand missions, instilling devotion and 
uniting people and marketers with common causes and shared values.” (Van 
Praet 2012:171) Milians (2011) och Lindstroms (2008:124) beskrivningar av 
brand som skapar näst intill religiösa upplevelser hos sina kunder stöder Van 
Praets påstående. Man kan fråga sig ifall personer som saknar en religion 
istället förlitar sig på sina favoritbrand och hittar en församling bland sina 
medkonsumenter? 

3.8 Neuromarknadsföringens tillförlitlighet 

Inom marknadsföringsforskningen har kvantitativa metoder, baserade på 
statistiska datainsamlingsmetoder och -analyser, alltid varit mer respekterade 
än kvalitativa metoder. I slutändan har statistisk validitiet och reliabilitet ändå 
inget att göra med vad som får människor att värdesätta brand. Ingen statistik 
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kan beskriva upplevelsen inne i en människas huvud och svara på varför 
han/hon inte agerar i enlighet med resultaten. Gordon (2001:291) skriver: ”It is 
time to recognise that quantitative methods and qualitative approaches are both 
’right’ and both ’wrong’. It is also time for qualitative practitioners to martial 
this argument and use it when necessary to increase the reputation and stature 
of the qualitative discipline so that it can play a role in boardroom brand 
decisions.” Hansen och Christensen (2007:312) talar också för att kvalitativa 
metoder börjar få ett större fotfäste. Bildbanker och avancerade 
bildbehandlingsprogram gör det allt enklare för reklambyråer att skapa 
verklighetstrogna reklamversioner (digitala eller utprintade) som inte behöver 
presenteras som halvfärdigt arbete. Med andra ord behövs inte nödvändigtvis 
stora kvantitativa undersökningar eftersom kvalitativ, ’mjuk’ data också är 
trovärdig och i många fall dessutom anpassningsbar. För att citera Stanley 
Marcus (Van Praet 2012:29): ”Consumers are statistics. Customers are people.” 

In i debatten stiger neuromarknadsföringen. 

Chowdhury et al. (2008:16) argumenterar för att ”advertisements do not occur 
in a sterile context observed by aseptic viewers”. Eftersom de komplexa 
processerna inuti hjärnan kräver en djup förståelse för att tolkas rätt är det bäst 
att överlåta analysen av datamaterialet åt en specialist. Det är också viktigt att 
försöka göra experimenten så verklighetstrogna som möjligt trots rådande 
laboratorieomständigheter. Experimenten måste också standardiseras för hela 
testgruppen så att man kan få likvärdiga resultat trots unika hjärnor. (Plassman 
et al. 2007:169-170)  

Så ja, laboratoriet och de okända ‘hjärnapparaterna’ är en klar utmaning för 
neuromarkandsföringen, men också traditionella reklamtester behöver 
utvecklas. Briggs och Stuart (2006:29-30) sammanfattar den allmänna 
problemställningen på ett klockrent sätt: “consumers are not sitting in a 
conference room in front of a magazine ad blown up ten times its size and 
sitting on an easel to be carefully studied. As a consumer, have you ever 
scrutinized a print ad to check the Pantone shade of blue used for the brand 
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logo?” Undersökningsmomentet måste alltid sträva till att bli så 
verklighetstroget som möjligt – inte endast inom neuromarknadsföringen. 

Det som är anmärkningsvärt är att neuromarknadsföringsföretag som 
NeuroFocus endast använder en testgrupp på ca två dussin personer, medan 
gallupföretag i genomsnitt måste få 1000 svar för att uppnå en felmarginal på 
4 %. Svaret på denna till synes overkliga ekvation är sist och slutligen ganska 
enkel: hjärnan är märkligt standardiserad, trots att vissa skillnader förstås 
existerar bl.a. mellan barn och åldringar. (Penenberg 2011:89) Om testgruppen 
har en jämn åldersstruktur kan hjärnforskning dock t.o.m. överkomma 
kulturskillnader. Intel utförde t.ex. en neuromarknadsföringsstudie både i USA 
och Kina och när de analyserade resultaten var skillnaderna mellan länderna 
obefintliga. Olikheter uppstod istället mellan könen eftersom män och kvinnor 
reagerade olika starkt på olika (i det här fallet) ord. Med hjälp av resultaten 
kunde Intel sedan omforma sitt kärnbudskap för att skapa så hög känslomässig 
respons som möjligt hos sina målgrupper. (Penenberg 2011:123) 

Trots goda resultat och otaliga möjligheter är det ett faktum att 
neuromarknadsföringen än så länge befinner sig i ett utvecklingsskede. Walvis 
(2008:177) noterar att en del moment helt enkelt inte är totalt utarbetade. Även 
Vakratsas och Ambler (1999:32) efterlyser mer forskning. Till och med Christian 
Grönroos (Salo 2013:16) talar för att ’de fyra P:na’ borde glömmas eftersom de 
tillhör ett synsätt där konsumenterna behandlas som massa, inte som individer. 
Enligt Grönroos gör det ringa nytta om en butik satsar sin 
marknadsföringsbudget på att skylta med erbjudanden, utan att erbjuda någon 
hjälpsam personal i själva affärslokalen. Det gläder mig att veteraner som 
Grönroos (ovan) och Gummesson (2012) 0ckså förespråkar en förändring – en 
avvikelse från business as usual. Dock är de inte först med sina tankar. Redan i 
början av 80-talet ställde sig Fairfax Cone på barrikaderna och flaggade med 
samma budskap: ”There is no such thing as a Mass Mind. The Mass Audience is 
made up of individuals, and good advertising is written always from one person 
to another. When it is aimed at millions it rarely moves anyone.” 
(O’Toole 1981:48) 
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Det är ett faktum att neuromarknadsföringen kan uppvisa aldrig förut skådade 
resultat genom att – bokstavligen – studera vad som sker under ytan. Istället för 
att betvivla metodernas tillförlitlighet verkar forskarna därmed snarare 
uppskatta neuromarknadsföringens nya nivå av autenticitet. Avsaknaden av ett 
sammanfogande ramverk hindrar dock forskningen från att bli allmänt 
tillgänglig. För att undvika svindlare borde tillförlitligheten också kunna 
garanteras – det finns nämligen bevis för att hjärnbilder ökar trovärdigheten 
och därför är det inte överraskande att många företag försöker haka på trenden 
med falskt datamaterial. (se McCabe & Castel 2008 för en mer utförlig rapport). 
I den här bemärkelsen har de traditionella metoderna förvisso nått upp till en 
annan nivå av standardisering, men det är också därför som 
neuromarknadsföringen måste ges utrymme att växa. För att tillförlitligheten 
skall kunna garanteras också utanför laboratoriet måste det finnas specifika 
neuromarknadsföringsnormer redan när den kreativa processen inleds. 

3.9 En diskussion kring etik 

Undermedveten reklam fick sitt ökända rykte redan 1957 när James Vicary 
påstod sig ha ökat försäljningen av Coca-Cola och popcorn i en biograf. Detta 
hade han gjort genom att visa besökarna orden ”Drink Coca-Cola” och ”Eat 
pocorn” under en tretusendel av en sekund, dvs. så att besökarna inte medvetet 
uppfattade dem. Vicary hävdade att han förkortade reklamtiden för att ge 
tittarna mer underhållning. (Karremans et al. 2006: 792; Murphy et al. 
2008:293-294; Van Praet 2012:3) Den undermedvetna reklamen skapade 
masshysteri som nästan drev Vicary till att erkänna att experimentet var en 
bluff. Till slut ingrep självaste CIA och sammanställde följande rapport: ”Certain 
individuals can at certain times and under certain circumstances be influenced 
to act abnormally without awareness of the influence.” (Van Praet 2012:5) 
Inga vidare åtgärder vidtogs. 

Uttryck som ”minds have been entered and broken” figurerade i The New 
Yorker redan vid tiden för Vicarys experiment (Murphy et al. 2008:293) och ett 
flertal forskare (se t.ex. Wilson et al. 2008) är fortfarande bekymrade över de 
etiska frågor som neuromarknadsföringen medför. En central frågeställning är 
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t.ex. i vilken omfattning det, med hjälp av neuromarknadsföring, kommer att 
vara möjligt att skapa reklam som påverkar konsumenter utan att de är fullt 
medvetna om det. Andra viktiga frågor behandlar anonymitet, vem som äger 
bilder/resultat från hjärnskanningar, om dessa bilder/resultat kan säljas till 
utomstående parter och hur eventuella hälsoproblem (identifierade i samband 
med skanningen) skall hanteras.  

Kritikerna hävdar också att traditionellt utförda köpbeslut kan försvagas när allt 
för effektivt och precist utformat affektivt stimuli tillåts påverka 
konsumenterna. Wilson et al. (2008:404) sammanfattar problematiken: 
”Neurotechnology enables marketers to refine persuasion attempts using 
noninformative or misinformative content, with the potential to trigger very 
positive affective responses in consumers.” Koivisto (2012a) svarar på kritiken 
genom att erkänna att undermedvetet styrda köpbeslut, t.ex. 
doftmarknadsföring, i något skede kan förknippas med vilseledning. Dock 
garanterar en doftmaskin inte ett omedelbart köpbeslut eftersom processen 
också påverkas av de tankar och känslor som dofterna framkallar på 
individnivå. Frågan kan med anda ord inte diskuteras på ett svartvitt sätt. 

Det mest omtvistade ämnet är ändå ifall neuromarknadsföringen kommer att 
kunna identifiera en s.k. ’köpknapp’ som möjliggör att företag kan manipulera 
sig fram till makten över köpbeslutet. (Lee et al. 2007:203) Ur ett vetenskapligt 
perspektiv är rädslan obefogad eftersom det inte är möjligt att identifiera en 
enskild ’köpknapp’ i våra komplexa hjärnor. Liksom de flesta funktionerna i 
hjärnan är köpbeteendet inte en rätlinjig händelsekedja, utan snarare en 
mångfasetterad och utspridd process. När vi t.ex. känner igen ett ansikte är det 
(väldigt förenklat) hippocampus som fastställer identiteten medan amygdalan 
associerar personen till särskilda känslor. (Goleman 2006:20) Enligt samma 
logik kan det alltså inte finnas endast ett visst område som styr köpbeteendet. 

I jämförelse med traditionella undersökningsmetoder (t.ex. fokusgrupper, 
enkäter), baserade på statistisk eller psykologisk analys (Murphy et al. 
2008:297), är neuromarknadsföringens träffsäkerhet därmed det största ’hotet’. 
Teknologisk apparatur som kan undersöka ett beteende på cellnivå kan i princip 
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skapa en så djup förståelse att manipulation blir möjligt. Eftersom en stor del av 
all undermedveten information förblir dold för det medvetna kunde således 
företag och statsmakter – i äkta 1984-anda – påverka brandpreferenser och 
köpbeslut utan att individen är medveten om varför han/hon gör vissa val. 
Neuromarknadsföring kan uppenbarligen bli ett omoraliskt verktyg i fel händer. 

För att undvika oetiska framtidsbilder föreslår Murphy et al. (2008:289-299) 
följande ”best practice” för att användas inom neuromarknadsföringen: 

1) Testpersoner bör skyddas 

– ansvarsfull behandling av testresultat, tydliga protokoll för hur eventuella 

övriga upptäckter behandlas, tillräcklig information om eventuella (också 

minimala) risker med testen. 

2) Sårbara nischpopulationer bör skyddas 

– ingen marginalisering, illvilja, eller annan avsiktlig psykologisk 

eller finansiell skada. 

3) Sanningsenlig representation i media 

– ”code of responsible communication” och ”truth-in-advertising” förespråkar 

en positiv attityd bland allmänheten (minimikrav: neuromarknadsförare bör 

dela med sig av fullständiga vetenskapliga metoder och validitetsmått). 

4) Tillräckliga validitetsmått 

– t.ex. en omfattande forskningsdatabas innehållande användbar och effektiv 

information för neuromarknadsföringskunder, samt redogörelse över 

säkerhetskontroll och effektivitet. 

Om ovanstående punkter fullföljs finns det goda förutsättningar för att 
neuromarknadsföringen kan vara en etiskt användbar metod. Förespråkarna 
tror i själva verket att reklamens allmänna nivå kan höjas när förståelsen för det 
undermedvetna ökar. Lee et al. (2007:203) skriver t.ex. så här: ”In fact, 
exploring exactly what elements of an advertisement are critical to awareness, 
attitudes and evaluations of products, and whether these differ for different 
groups, should reduce firms' reliance on the ‘blunt instruments’ of blanket 
coverage, shock tactics, or sexual imagery.” Nu krävs bara tydliga spelregler.  
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4 Den utvecklade kreativa processen 

Reklam har hittils betraktats ur två synvinklar: ett traditionellt perspektiv och 
ett neuromarknadsföringsperspektiv. Följande avsnitt sammanfogar viktiga 
insikter från båda sidor till en konkret modell (Figur 19) som är enkel att 
tillämpa i reklambyråns vardag, dvs. i den kreativa processen. 

Figur 18 - En uppdaterad modell av den kreativa processen 
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Den uppdaterade modellen (Figur 19) bygger på Aakers och Myers ursprungliga 
schematisering av den kreativa processen (Figur 8), men har byggts upp på ett 
lite mer detaljerat sätt. Till skillnad från Aakers och Myers originalmodell (ibid) 
förespråkar Figur 19 dessutom en ständig diskussion inom det kreativa teamet 
genom s.k. Creative Checkpoints (CC). Leybournes (2009:524) projektlivscykel 
(envision, speculate, explore, adapt, close) har även inkluderats som en slags 
projektledningsmässig tidslinje (Creative Cycle) för att ge projektet en viss 
struktur utan att skapa för strikta regelverk. Den mest revolutionerande 
förändringen är ändå det kreativa teamets genomgripande användning av 
neuromarknadsföring. 

En viktig observation är att jag i den uppdaterade modellen (Figur 19) i stort 
sett valt att utgå från samma kreativa team som Aaker och Myers (Figur 8), dvs. 
Copywriter, AD, CD, Traffic Department. Förutom dessa har jag dock även, i 
enlighet med Koslow et al. (2003), räknat in Account Manager, Media 
Department och Research Department i det kreativa teamet eftersom Aakers 
och Myers (ibid) team känns aningen begränsat. Jag medger att också teamet 
bakom Figur 19 kan kännas sporadiskt i dagens digitaliserade värld där bl.a. 
developers och experter på sociala medier behövs i de flesta projekt. Mitt val är 
dock medvetet eftersom mitt fokus är att undersöka tryckt reklam. Det kreativa 
teamet är med andra ord fortfarande samma som vid tiden för Aakers och 
Myers originalmodell (anno 1987), vilket underlättar jämförelsen. 
Uppdateringen av modellen är nödvändig eftersom arbetssätten och 
omgivningen har förändrats på ett avgörande sätt. 

4.1.1 CREATIVE STRATEGY (Account / Media / Traffic / Research) 

När den kreativa strategin (när, var, hur, för vem, varför) utvecklas 
sammanstrålar den administriva och planerande sidan av det kreativa teamet 
(Account Manager, Media Dept., Traffic Dept., Research Dept.) för att 
tillsammans definiera vad de redan vet och var det eventuellt finns frågetecken. 
Teamet kan exempelvis ta stöd av traditionella modeller som FCB (Figur 11) 
eller Rossiter/Percy (Figur 12) för att definiera bl.a. målgrupper, strategi, 
angreppssätt och kanalval. FCB-matrisen gör t.ex. en enkel kategorisering i 
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”thinker/feeler/doer/reactor” vilket möjliggör en snabb revidering av olika 
segment inom målgruppen. Modellerna underlättar med andra ord 
visualiseringen av projektets helhetsbild. 

I enlighet med de målsättningar som Vaugh (1980:33) fastställer för FCB-
modellen borde varje kreativt team därmed inleda arbetet med följande insikter: 

1) Varje reklam bör få konsumenten att tänka, göra eller känna något. 
2) Det visuella utförandet kan vara viktigare än produktegenskaperna, 

om sådana kan urskiljas (t.ex. low-involvement produkter). 
3) Matrisens subjektiva åsikt kan vara värdefullare än partiska 

kommentarer från ledningen vid kundföretaget. 
4) Kreativ planering måste nå längre än målgruppen uttryckt i siffror. 

Eftersom Rossiter-Percy erbjuder verktyg där man planerar utgående från ett 
önskvärt slutresultat (t.ex. vad skall reklamen åstadkomma, vem är användarna 
och hur kan de aktiveras?) kan modellen bidra med kompletterande insikter. 
MacInnis och Jaworskis (1989:4) tankar fungerar också som lämpliga 
byggklossar för både FCB och Rossiter-Percy eftersom de förklarar hur 
mottagaren tolkar reklam och processar information. 

Ovanstående modeller kan alltså ses både som konkreta checklistor och 
inspiration i den kreativa processen men representerar oaktat ett väldigt 
traditionellt tankesätt. För att öka förståelsen för reklamens målgrupper borde 
hjärnforskningen därför vara närvarande redan från början av den kreativa 
processen. En viktig insikt är t.ex. att hjärnan lär sig genom dopaminbelöning, 
dvs. när det s.k. lyckohormonet utsöndras. I praktiken kan bl.a. den s.k. media 
wear-out -effekten (dvs. hjärnan noterar inte längre sådant som är bekant 
och/eller ointressant) därmed undvikas genom att skapa flera olika 
reklamversioner inom samma kampanj. En förståelse för hur innehållet tolkas 
vid olika tidpunkter kan också underlätta optimeringen av antalet 
reklamvisningar per reklamversion per målgrupp. Enligt Krugman (1975:96-
103) är processen följande:  
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1: what is it? 
2: what is it? / what of it? 
3: what of it? / a reminder to act. 
4: wasted. 

Vid första anblicken försöker mottagaren förstå reklamen (what is it?) och 
klassificera den som intressant/ointressant. Vid andra anblicken kan 
mottagaren antingen fortsätta att försöka förstå innebörden (what is it?) eller 
gå vidare till att utvärdera om meddelandet är relevant och trovärdigt (what of 
it?). Den tredje gången mottagaren ser reklamen blir det antingen en 
fortsättning på utvärderingsprocessen (what of it?) eller en påminnelse att 
agera. Det optimala antalet visningar är alltså ca 2-3 st. per person per 
målgrupp. Reklamens effekt är även här kopplad till dopaminnivåerna i 
hjärnan, dvs. hur belönande innehållet uppfattas. 

Medieplanerarna kunde även använda sig t.ex. av forskning kring invärtes 
faktorer, dvs. visceral factors (se t.ex. Loewensteins 1996:274; Venkatraman et 
al. 2011:3712) för att optimera effekterna av en kampanj. När människor 
upplever höga nivåer av bl.a. hunger, smärta eller starka känslor blir det 
nämligen instinktivt viktigare att maximera den egna nyttan (dvs. agera) än att 
analysera läget rationellt. Forskningsresultaten kunde således underlätta valet 
av de medier och/eller tidpunkter som erbjuder största möjliga problemlösning 
eller lättnad för målgrupperna. 

Till skillnad från den allmänna uppfattningen är det också intressant att tryckt 
reklam, ur neuromarknadsföringsperspektiv, fortfarande behåller sitt värde. 
Papper är en fysisk produkt som aktiverar hjärnans rumsliga minnesnätverk 
och känns därför mer äkta än digital reklam. Den tryckta motsvarigheten verkar 
dessutom i högre grad framkalla starkt känslomässiga och levande 
minnesbilder. Den viktiga insikten är alltså att inte glömma tryckt reklam utan 
istället utnyttja dess förmåga att förstärka känslofyllda reklambudskap. 

Trots att de allra flesta reklambyråernas in-house forskare (Research Dept.) 
utför mer eller mindre traditionella marknadsundersökningar (t.ex. enkäter, 
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djupintervjuer) finns det ett mervärde i att använda neuromarknadsföringens 
mätinstrument redan i början av ett projekt. Omfattande undersökningar är 
dessutom tidskrävande p.g.a. att det ofta behövs stora testgrupper för att uppnå 
tillräcklig statistisk signifikans. Enligt Penenberg (2011:89) kan 
neuromarknadsföringen t.ex. uppnå en felmarginal på 4 % med en testgrupp på 
ca 12 personer medan gallupar i genomsnitt kräver kring 1000 svar för att 
uppnå samma resultat. Om testgruppen har en jämn åldersstruktur kan 
hjärnforskning t.o.m. överkomma kulturskillnader. (ibid:123) Förslagsvis kunde 
EEG användas t.ex. för att se hur målgrupperna uppfattar kundens 
produkt/tjänst i jämförelse med konkurrenternas eller vilka delar av kundens 
brand som skapar de starkaste känslomässiga reaktionerna. Detta är värdefull 
information som kan bidra med överraskande insikter, fungera som inspiration 
inför det kreativa utförandet och hjälpa teamet att undvika onödiga fallgropar. 

Sammanfattningsvis är det första momentet i den kreativa processen alltså en 
slags debriefing där den ”råa” informationen från kunden omformas till insikter 
och nyckelinformation. Arbetet fördelas sedan så att grunden för projektet görs 
klar innan det förverkligande arbetet inleds: 

1) Account Manager gör upp en projektplan. 
2) Media Dept. gör preliminära bokningar för medieutrymmen enligt 

en given budget. 
3) Traffic Dept. gör upp en tidtabell (inneh. DL för media & produktion). 
4) Research Dept. gör vid behov undersökningar för att räta ut eventuella 

frågetecken (t.ex. målgrupper, placering på marknaden). 

Projektplanen är särskilt viktigt trots att det fortsatta kreativa arbetet kan vara 
svårt att styra. För att tillåta ett friare arbetssätt där teamets medlemmar 
experimenterar med olika metoder kan projektplanen begränsas till 
“a controlled and organized beginning, middle and end” (Edmonds 2010:317). 
När processens fokus skiftar från planering till skapande blir det dock väldigt 
viktigt med regelbundna kontroller (key decisions) som försäkrar att projektets 
slutresultat motsvarar kundens ursprungliga krav. (Edmonds ibid; Leybourne 
2009:520) Den utvecklade kreativa processen innehåller tre interna möten 
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(”CC”, dvs. Creative Checkpoint) som innebär att det kreativa teamet samlas för 
att, under ledning av CD och Account Manager, försäkra sig om att projektet 
håller rätt riktning och tillräckligt hög nivå. 

Om projektledaren vill följa en befintlig projektledningsmodell rekommenderas 
Agile Project Management (APM) som uppmanar till samarbete och 
gemensamma mål framom rutiner och statiska processer. Enligt Leybourne 
(2009:524) blir projektets livscykel därmed följande: 

1) Envision 
2) Speculate 
3) Explore 
4) Adapt 
5) Close 

Innehållet i de olika faserna är relativt fritt, vilket kan vara en bra lösning för 
projekt som kräver höga nivåer av kreativitet och flexibilitet. Så som Koch 
(2004:294) konstaterar sker problemlösningen oftast inte endast inom det egna 
teamet utan även tillsammans med kolleger och övriga externa kontakter som 
löst liknande problem tidigare. I den utvecklade kreativa processen har 
ovanstående livscykel inkluderats som en slags projektledningsmässig tidslinje 
för att ge projektet en viss struktur utan att skapa ett för strikt regelverk. 

Trots att APM möjliggör ett obehindrat kreativitets- och kunskapsflöde blir 
utmaningen istället att minimera externa distraktioner. Projektledarens 
viktigaste uppgift är därför att erbjuda kreativ frihet under ansvar så att det 
kreativa teamet fokuserar på relevanta saker och projektet framskrider enligt 
den ursprungliga tidtabellen. Den kreativa strategin (Creative Strategy) som 
görs upp i början av projektet är avgörande eftersom den skapar ett ramverk för 
hela projektets kreativa arbete och ger därmed riktlinjer för nästa steg, 
dvs. briefingen (Creative Brief). 
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4.1.2 CREATIVE BRIEF (Account Manager, Copywriter, AD, CD) 

Briefingen (Creative Brief) baserar sig på de riktlinjer som skapas under arbetet 
med den kreativa strategin (Creative Strategy) och är således en 
sammansättning av (minst) följande delar: 

A) kundens marknadsföringsstrategi 
B) kundens grafiska profil 
C) projektets medieval (Media Dept.) 
D) projektets tidtabell (Traffic Dept.) 
E) forskningsresultat (Research Dept.) 

Den kundansvariga projektledaren (Account Manager) har vid ett inledande 
möte fått information om kundens målsättningar, förväntningar och eventuella 
andra saker som bör beaktas. Det strategiska arbetet vid reklambyrån 
(målgrupper, kärnbudskap, angreppssätt) är ofta kopplat till kundens 
marknadsföringsstrategi men reklambyrån kan också använda sin know-how 
för att föreslå nya åtgärder. Kundens grafiska profil med tillhörande riktlinjer 
(s.k. grafisk manual) styr det visuella arbetet. Ibland kan en enskild kampanj 
dock behöva ett avvikande visuellt utseende och då måste projektledaren ha 
tillräckligt specifika direktiv att förmedla angående hur kundens visuella 
identitet kan utvecklas. 

Representanter för Media-, Traffic- och Research-avdelningarna är sällan med 
vid briefingtillfället. Media har redan på förhand räknat ut de optimala 
kontaktytorna på basen av kundens strategi (dvs. vilka målgrupper som nås via 
olika kanaler) och Traffic har gjort upp en tidtabell baserat på när olika material 
måste skickas till kunden för att hinna kommenteras, korrigeras, slutföras och 
skickas in till produktion och media. Vid behov har även Research utfört olika 
undersökningar för att ge det kreativa teamet en djupare förståelse inom något 
särskilt område. Allt detta rapporteras dock till projektledaren på förhand så att 
han/hon kan välja ut det viktigaste och skapa korta, inspirerande instruktioner. 

För att skapa en standardiserad mall för briefingen kan projektledaren t.ex. 
använda sig av Caddells (2013:62) ramverk: 
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1) Your Mission: a single sentence that encapsulates the brief for the creative 

teams (completed last). 

2) The Situation: a short overview of the conditions that precipitated the 

assignment and the central business or cultural challenge to overcome. 

3) The Target: lead with any desired demographics and psychographics of the 

product but offer the creatives a host of digitally networked groups that either 

represent or influence members of this group. 

4) Your Ammo: media placements, creative assets, brand properties, and other 

opportunities that can be leveraged for the assignment. 

5) Timing & Mandatories: creative considerations, legal requirements. 

6) Leverage Points: different factors to attack in order to influence the situation, 

seen as a host of creative ways in for teams. 

7) Insights: a grab-bag of fresh perspectives fueled by category conventions, 

cultural tensions, and consumer motivations. 

8) Inspiration: comparative/competitive examples of executions related to the 

challenge. 

Briefingen ger alltså det kreativa teamet information om var och när kampanjen 
kommer att visas, vem som kommer att se de olika reklamerna och hur 
budskapet bör utformas för att vara så effektivt som möjligt. Account, Media 
och Traffic har med andra ord inte löst problemet för hur budskapet skall 
förmedlas på ett kreativt sätt, utan skapat de spelregler som teamet får arbeta 
utifrån. Reklambyråns CD är oftast också närvarande vid briefingen för att 
hjälpa AD:n och copywritern att ta till sig de strategiska riktlinjerna och leda in 
dem på rätt väg från början, t.ex. genom konkreta idéer för hur problemet kan 
tacklas visuellt/verbalt. Briefingen är otroligt viktig eftersom den blir ett slags 
’facit’ som det kreativa teamet ständigt arbetar mot. En bra och inspirerande 
briefing ger dessutom det kreativa teamet entusiasm och motivation att göra ett 
bra och innovativt arbete. 

4.1.3 PROBLEM SOLUTION/CREATIVE IDEA (Copywriter, AD, CD) 

I den kreativa processen är de viktigaste frågorna vad som skall berättas, hur 
det skall berättas och för vem det skall berättas. Reklamens skyldighet är att 
väcka intresse och erbjuda kompensation för avbrottet i det innehåll som 
läsaren ville ta del av i första hand – utan att brandet som marknadsförs 
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försvinner i processen. Vid problemlösningsfasen arbetar copywritern och AD:n 
därför tillsammans för att, baserat på briefingen, hitta ett sätt att förmedla 
kundens reklambudskap så effektivt som möjligt. 

Eftersom människans medvetna system kan överbelastas av en enda tanke är 
det viktigt att redan i problemlösningsfasen erkänna att en kampanj inte kan 
berätta allt. Det kreativa teamet måste därför fokusera på att förmedla endast de 
mest centrala och särskiljande argumenten. Enligt Linden (2007:24) har 
människan dessutom den största associationskapaciteten jämfört med andra 
arter, vilket innebär att reklam också processas undermedvetet. Med andra ord 
måste reklambudskapet nå längre än enskilda reklamutföranden så att varje 
kontaktyta som målgrupperna möter är en del av samma historia. 

Tabell 8 baserar sig på ”The Seven Steps to Behavior Change” av Van Praet 
(2012:89-91) men har kompletterats av teorier inom psykologi och 
hjärnforskning. Tanken är att erbjuda det kreativa teamet (copywriter + AD) ett 
enkelt verktyg för att tolka och bearbeta informationen i briefingen. Tabellen 
fungerar även som en kreativ språngbräda där de olika frågeställningarna 
hjälper teamet att lösa problemet ur ett neuromarknadsföringsperspektiv. 

Jag har slutligen samlat 10 allmänna riktlinjer som kan vara till nytta i 
problemlösningsfasen: 

1) Vad som sägs är viktigare än hur det sägs. 

2) Varje kampanj måste basera sig på en vinnande idé. 

3) Gör tidsenlig reklam som människor vill läsa. 

4) Upprepa bra reklamidéer tills de mattas ut. 

5) Det är brandets hela personlighet, inte enskilda produktegenskaper, som definierar 

företagets ultimata position på marknaden. 

6) Ingen vinner på att vara en ’copy cat’. 

7) Var personlig och framkalla känslor. Få kunder och anställda att nicka medhållande när 

de läser reklamen. 

8) Gör reklamen viktig. Svara på frågan: vad kommer produkten eller tjänsten att göra för 

just mig? 

9) Kräv att reklamen leder till något beteende från mottagarens sida. 

10) Varje tanke, varje idé, varje ord och varje visuella element måste göra reklambudskapet 

mer levande, mer trovärdigt och mer övertygande. 
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Ovanstående lista består av tankar och råd från några av reklamlegenderna 
(Ogilvy 1964:93-103; Cone 2008:163-164; Cone 1969:58-60; Burnett 1961:17-
29; Alter 1985:5) citerade i avsnitt 2.7. Intressant nog finns det mycket 
gemensamt med Tabell 8, vilket talar för att de sju stegen kan vara ett bra 
utgångsläge för att skapa bra reklam. Styrkan med tabellen är att den också 
beskriver orsakssambanden, t.ex. hjärnan belönas av nya upptäckter, bryt 
därför invanda mönster genom att ge vanliga uttryck en ny twist, vilket ger det 
kreativa teamet en djupare förståelse för vad olika utföranden kan åstadkomma. 

Tabell 8 - Problem solution/Creative idea 

Åtgärd Verktyg Exempel 

1. Bryt invanda mönster 
FOKUS PÅ: dopamin 

Hjärnan belönas av nya 

upptäckter/insikter. 

- vanliga uttryck/talesätt med en ny twist 

- kontraster, motsatser (t.ex. före/efter) 

- nyhetsvärde 

- ”chock”, oväntade utföranden 
- innehåll som skapar nyfikenhet 

(t.ex. ”5 sätt att spara pengar”) 

2. Skapa trygghet & tillit 
(”Coherence is King”) 

FOKUS PÅ: oxytocin 

När produktionen i hjärnan 

ökas skapas trygghet/tillit. 

- unika lösningar på vanliga problem 

- svåra saker som är enkla att förstå 

- enkel informationsöverföring 
- personlig och autentisk kommunikation 

- brandet som hjälte (’räddar dagen’) 

3. Ge utrymme för fantasi 

FOKUS PÅ: 

spegelneuroner 

ANRA VERKTYG: 
closure 

- välberättade historier med många 

beskrivande adjektiv 

- uppmuntra till personliga upplevelser där 
mottagaren tänker sig in i en situation 

- låt mottagaren lägga den sista pusselbiten 

för att förstå innebörden (closure) 

4. Berör på djupet 
 

FOKUS PÅ: 

emotional hard-sell 

(affektivt innehåll + 

produktegenskaper) 

pure affect transfer 
(brandet förbättrar hela 

användarupplevelsen) 

- känslomässig reklam har en högre 

ihågkomst än faktabaserad reklam 
- alla tankar styrs av känslor 

- utnyttja människans tendens att drömma 

sig bort & fantisera om ett bättre liv 

- skapa en gemensam filosofi som förenar 

företag & lojala konsumenter 

5. Tillfredsställ den 
kritiska hjärnhalvan 

FOKUS PÅ: 

Retoriska begrepp: 

1. Ethos, 2. Pathos, 
3. Logos 

1. Skapa trovärdighet genom 

personer/företag 

2. Vädja till drömmar/fantasier 
3. Presentera logiska argument 
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6. Skapa nya associationer 
FOKUS PÅ: synapser 

Starka & snabba band mellan 
bestämda hjärnceller. 

- stärk beteendemönstret genom att 

involvera så många sinnen som möjligt 

- sträva till starka sinnesupplevelser 
- OBS: luktsinnet aktiverar 75 % av alla 

minnen, direkt rutt till det undermedvetna 

7. Få mottagaren att agera FOKUS PÅ: 

kortsiktig vinning 

- hjärnan vill inte missa några chanser, 

ge en orsak att agera genast 

 
Slutresultatet av problemlösningsfasen är alltså en kreativ idé, dvs. hur kundens 
viktigaste försäljningsargument kan kommuniceras till målgruppen på ett 
intressant, engagerande och relevant sätt. Arbetet utmynnar ofta i skisser, en 
slogan eller preliminära reklammodeller, vilket innebär att det kreativa 
utförändet egentligen blir en konkret fortsättning på problemlösningsfasen. Det 
viktiga är att själva konceptet är så väl uttänkt att det fungerar också i 
verkligheten. Med andra ord måste idén vara tillräckligt stark för att bli en röd 
tråd som bär upp hela kampanjen, trots att den kan förverkligas på lite olika sätt 
i olika medier eller för olika målgrupper. Av den här orsaken är det viktigt att 
problemlösningsfasen avslutas med den kreativa processens första CC 
tillsammans med CD:n som ser till att teamet är på rätt väg. 

4.1.4 CREATIVE WORK (Copywriter, AD, CD) 

I fasen Creative Work arbetar copywritern och AD:n skilt för sig med reklamens 
visuella och verbala delar. Trots att arbetsfördelningen är tydlig måste teamet 
ständigt kommunicera sinsemellan så att summan av det som mottagaren 
uppfattar stämmer överens med kundföretagets målsättningar. Om det visuella 
och verbala saknar samband uppfattas reklamen som mindre trovärdig och svår 
att identifiera sig med. Därför är det också viktigt att reklambyråns kreativa 
ledare (CD) ständigt granskar arbetets olika delar ur ett fågelperspektiv. Innan 
arbetet är klart att visas för kunden behövs således den kreativa processens 
andra CC – åter igen med avsikten blicka bakåt på den kreativa strategin och 
briefingen. Följande tabeller innehåller riktlinjer för både AD och copywriter. 
Genom att följa dessa kan teamets gemensamma idé, skapad i fasen Problem 
Solution, förverkligas på ett effektivt sätt som också engagerar hjärnan. 
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Tabell 9 - Visuella riktlinjer / AD 

Åtgärd Verktyg Exempel 

1. Förstärk viktiga argument Kontraster 

- storlek 

- densitet 

- form 

- färg 

 
2. Presentera innehållet 
i en logisk ordning 

Gaze motion 

(dvs. logisk ordningsföljd 

för ögat) 

- tydlig begynnelsepunkt 

- logisk förflyttning från argument till 

handling 

3. Skapa ett starkt bildspråk 

Image Superiority Effect 

(dvs. hjärnan bearbetar 

visuellt stimuli först) 

 
Memory Codes  

(dvs. hjärnan skapar fler 

minnesrutter för bilder) 

 

Advance Organization 
(dvs. hjärnan använder bilder 

för att göra en förhands-

tolkning av övrigt innehåll) 

 

Closure 

(dvs. hjärnans naturliga 
tendens att hitta 

mönster/lösningar) 

Användning av 

- ögon/ögonkontakt 

- barn 
- kulturikoner eller kändisar 

- skönhet (situationer/objekt) 

- dramatik (fara, action) 

- erotik 

- enskilda objekt på vit bakgrund 

- starka färger (också i detaljer) 
- okonsekvens (felplacerade objekt) 

- metaforer, parodier, förvrängd verklighet 

- ovanliga kameravinklar 

- abstrakt/ofullständigt visuellt material 

4. Tala i bilder 
(”Non-verbal Stimuli”) 

Closure - teddybjörn = ’mjuk’ 
- leende barn = ’positiv, varm, energisk’ 

5. Ombrytning av text 
T.ex. Ogilvy 1983b: 

”The Eye is a 
Creature of Habit” 

Bra typografi 

- underlättar läsandet av en text 
- får textinnehållet att kännas enkelt/tydligt 

- överlåter dramatiken åt innehållet 

 

Att tänka på: 

- versal text saknar uppstaplar/nedstaplar 
och läses därför bokstav för bokstav 

- människor är vana att läsa text i 

tidningar/böcker (versaler + gemener) 

- en rubrik borde aldrig avslutas med en 

punkt (jfr engelskans benämning ’full stop’) 
- text är inte råmaterial för visuell design 

- lång text bör delas upp i paragrafer eller 

betonas (fet/kursiv text, asterisker/glyfer) 
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6. Undvik onödiga 
distraktioner 

Cognitive Load 

(dvs. överbelastning av 

det medvetna systemet) 

- obalans i det visuella utförandet (för många 

olika element) 

- svårtolkat budskap 
- visuellt svårläst text (storlek, negativ text) 

 

Tabell 10 – Verbala riktlinjer / Copywriter 

Åtgärd Verktyg Exempel 

1. Beakta känslovärdet i texten 
Kognitiv dissonans 

Undermedvetna känslor 

- reklam som människor kan känna igen sig i 

eller vill associera sig med 

- positiva känslor (glad, aktiv, givmild,varm) 

förstärker argument 
- negativa känslor (rädd, deprimerad, 

skyldig, orolig, irriterad) distraherar 

- starka ord (’förstörelse’) kan skapa rädsla, 

oro, osäkerhet 

 
 2. Tala till målgruppen 

 
Kognitiv dissonans 

Synonymer, ordval 

- ’milkshake’ vs. ’smoothie’ 
- ’muffin’ vs. ’cupcake’ 

- poängtera tidsanvändning & 

användarupplevelse framom pris/pengar 

3. Gör texten levande 
Adjektiv 

(processas undermedvetet) 

5 kategorier: 

- Vivid (’freshly cracked eggs’) 

- Sensory (’brick oven fried’) 

- Emotional/Nostalgic 
(’aged Vermont cheddar’) 

- Specific (’Wild Alaskan Salmon’) 

- Branded (’Jack Daniels BBQ Sauce’) 

4. Gör texten intressant 
Closure 

(dvs. hjärnans vilja att hitta 

lösningar/mönster) 

- ovanliga ord/uttryck 

- ordvitsar 

- indirekta budskap 

5. Skapa nyhetsvärde 
Hjärnans naturliga tendens 

att fokusera på nya saker i 

omgivningen 

- de effektivaste orden inom reklam är 

’gratis’ och ’ny’ 

6. Undvik onödiga 
distraktioner 

Cognitive Load 

(dvs. överbelastning av 

det medvetna systemet) 

Imagery Value 
(dvs. hur enkelt ett ord 

kan visualiseras) 

- svårläst text (långa/svåra ord, jargong) 

- prioritera konkreta ord (’bord’) framom 

abstrakta ord (’frihet’) 
- orelaterade fakta förmedlas enklast genom 

en lista 
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Tabellerna 9 och 10 innehåller, precis som tabell 8, konkreta exempel som 
motiveras av psykologiska teorier och hjärnforskning. Innehållet behöver inte 
följas ord för ord men både copywriter och AD kan ha nytta av att repetera 
ovanstående 5-6 punkter för att undvika fallgropar och hitta ny inspiration för 
hur reklamidén kan förverkligas. 

4.1.5 CREATIVE PITCH / CLIENT APPROVAL 

När reklambyråns CD har gett sin välsignelse åt ett eller flera koncept kan de 
presenteras för kunden vid ett gemensamt möte. Vid presentationen, s.k. pitch, 
medverkar minst projektledaren men ofta också copywritern och AD:n, samt en 
varierande mängd marknadsföringsansvariga personer från kundföretagets 
sida. Vid behov kan CD:n vara närvarande. 

Pitchens syfte är att sälja in konceptet hos kunden så att den valda idén kan 
vidareförädlas till en färdig reklam och/eller kampanj. Syftet kan variera 
beroende på projektet: 

1) Offerttävling 
– pitchen avgör om reklambyrån får förverkliga arbetet (konceptet) 

2a) Konceptpresentation (ett team) 
– pitchen avgör om det kreativa teamets koncept godkänns 

2b) Konceptpresentation (flera team) 
– pitchen avgör vilket team vid reklambyrån som får förverkliga sitt koncept 

Vid offerttävlingar konkurrerar reklambyrån med flera andra reklambyråer, 
medan konceptpresentationen kan ses som en konkret presentation av ett 
arbete som redan preliminärt sålts in hos kunden. Scenario 2b innebär att 
reklambyrån använder sig av ett flertal copy+AD -team som får ’tävla’ 
sinsemellan med olika förslag (koncept). Oberoende av upplägget är pitchens 
huvudsakliga uppgift att förflytta projektet till nästa nivå. I bästa fall inleder 
pitchen med andra ord en process där det utvalda konceptet finslipas tills det får 
ett godkännande av kunden. Om inget av förslagen som presenteras vid den 
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första pitchen är tillräckligt bra måste det kreativa teamet återvända till steg 3, 
dvs. Problem Solution, och upprepa processen tills kunden är nöjd. 

4.1.6 CONCEPT MODIFICATION / CONCEPT TESTING 

Trots att den utvecklade kreativa processen i grunden baserar sig på 
neuromarknadsföring kan det finnas orsak att koppla samman det kreativa 
teamets intuitiva talang med konkret hjärnforskning. Vid val av testmetod, och 
med tanke på testpersonens välbefinnande, är de non-invasiva (icke-
inkräktande) metoderna EEG, MEG och fMRI definitivt att föredra. Av dessa är 
EEG mest standardiserad och således mest kostnadseffektiv – de övriga 
metoderna kräver komplex analys och är dyra att utföra. Fördelen med EEG- 
och MEG-experiment är dessutom att de, beroende på projektet, kan utföras 
antingen som medelmåttiga eller väldigt komplexa experiment. 

Neuromarknadsföringens undersökningsmetoder kan användas t.ex. för att få 
feedback på olika reklamkoncept eller för att skapa en djupare inblick i hur det 
egna brandet placerar sig bland konkurrenterna, t.ex. efter att företagets 
visuella identitet förnyats. När själva forskningsproblemet utformas kan 
processen skapad av Ahlert et al. (2006:169) vara till hjälp: 

1) Skapa en tydlig hypotes. 
2) Slopa all jargong – hjärnforskare och reklamfolk måste kunna diskutera 

och förstå varandras metoder. 
3) Hitta den bästa metoden (EEG, fMRI, MEG…) för ändamålet och planera 

metoden noggrant – misstag i planeringsfasen kan förvränga resultaten. 
4) Skapa en ”standardhjärna” (dvs. ett medeltal) av alla hjärnor som deltar i 

studien. Precis som fingeravtryck är ingen hjärna den andra lik. 

En rekommenderad (grov) arbetsfördelning är att reklambyrån bidrar med 
testmaterial och definierar forskningsproblemet, medan hjärnforskarna utför 
testet/testen och analyserar materialet. Dock krävs ett visst samarbete kring 
forskningsproblem och hypotes eftersom reklambyrån och hjärnforskarna kan 
dra nytta av varandras kunskap. I det stora hela, om man förbiser teknikaliteter, 
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är punkterna 1-2 viktiga under hela processen. Det måste finnas en ständig och 
fungerande kommunikation som förblir både öppen och relevant. 

Om t.ex. olika reklamkoncept testas innebär det högst troligen att reklambyrån 
får göra större eller mindre finjusteringar i sitt arbete. Det är också viktigt att 
kunden får ta del av forskningsresultaten och de nya koncepten innan projektet 
går vidare. Ifall inga reklamtest utförs modifieras det utvalda reklamkonceptet 
på basen av kundens feedback. Ibland kan det krävas flera möten och 
arbetsversioner innan kunden är nöjd men projektledaren måste dock se till så 
att varje modifikationsrunda leder projektet framåt. Om kunden ständigt ändrar 
sig, lägger till information och/eller ställer nya krav kan det leda till att den 
ursprungliga tidtabellen inte kan uppnås. Styrkan med att göra reklamtest är att 
reklambyrån har vetenskapliga belägg för sina koncept – om kunden får 
kommentera fritt kan det lätt skapa reklam som tillfredsställer kunden istället 
för målgruppen. I något skede av modifikations- och/eller testprocessen bör det 
kreativa teamet också samlas kring den kreativa processens tredje CC för att 
diskutera eventuella ändringar och hur dessa påverkar det fortsatta arbetet. 

4.1.7 CONCEPT FINALIZATION 

Konceptet och därtill hörande reklamversioner modifieras och/eller slutförs 
alltså antingen på basen av kundens feedback eller enligt de insikter som skapas 
under neuromarknadsföringstesten. I värsta fall måste reklambyrån börja om 
från början, men med en bra briefing och ett väl motiverat kreativt utförande 
blir risken väldigt liten. Allt arbete som görs i början av den kreativa processen 
är med andra ord ytterst viktigt för projektets fortsatta framgång. 

Det sista steget i den kreativa processen blir således att, efter att ha fått en sista 
välsignelse av kunden, spara materialet i ett format som krävs för att 
reklamerna skall kunna produceras och/eller skickas in till media eller 
publiceras på annat sätt. Efter det är det upp till projektledaren att avsluta 
projektet och hålla kontakten med kunden för att (hoppeligen) få bra feedback 
och lysande resultat att förmedla vidare åt det kreativa teamet. 
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Det är dock viktigt att teamet inte nöjer sig med arbete som endast är tillräckligt 
bra för att göra kunden nöjd. Koslow et al. (2003:108) skriver: “Such 
advertising is hardly breakthrough but protects account executives (much like 
an insurance policy) from dissatisfied clients.” Många kunder finner trygghet i 
att göra ’som man alltid har gjort förr’ och därför är det inte ovanligt att vågad 
och nytänkande reklam ofta kan vara svår att sälja in. För att lyckas övertyga 
kunden är det således ytterst viktigt att reklambyrån (i alla skeden) kan 
motivera allt från enskilda detaljer till mer övergripande teman. Argumenten 
kan tilldelas ännu större trovärdighet om de stöds av neuromarknadsföring. 
Summa summarum: ingen tjänar på att ’fega ur’ i onödan. 

4.2 Slutsatser och implikationer 

Figur 19 kan ses som en uppdatering av Aakers och Myers traditionella teori 
(Figur 8) men erbjuder också ett alldeles nytt arbetssätt där 
neuromarknadsföringen fungerar som en genomgående stöttepelare. Den 
utvecklade processbeskrivningen strävar därför snarare till att vidga de kreativa 
vyerna än att skapa nya regelverk. Eftersom neuromarknadsföringen ständigt 
beaktar det undermedvetna ger detta dessutom arbetet ett större djup. 

Enligt Morris (2009:142) är de bästa modellerna sådana som baserar sig på 
teori, grundar sig på praktiska erfarenheter och fokuserar på att få till stånd ett 
högklassigt slutresultat. På detta sätt kan användarna av modellen t.o.m. 
förbättra sina kunskaper under processens gång. Morris (ibid) skriver: 

Too much of our research and writing is boring and remote from real-world, urgent, 
important issues. We tend to operate at a sub-level of process … with abstract terms. 
Projects are vehicles for achieving change, for addressing needs. But how often does 
our research reach beyond process, people and technology and work on the way we 
tackle the issues themselves? 

I den uppdaterade modellen av den kreativa processen (Figur 19) har jag strävat 
till att uppnå det som Morris efterlyser, dvs. en enkelt applicerbar modell som 
grundar sig i reklambyråns vardag. Mitt mål har varit att skapa en modell som 
jag själv kunde tänkas använda i mitt dagliga arbete som copywriter – en modell 
som jag gärna skulle införa vid reklambyrån där jag arbetar och som jag tror att 
även mina kolleger skulle uppskatta. 
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Förutom att vara copywriter har jag tidvis haft en ’dubbelroll’ och således också 
arbetat som projektledare. Via praktiska erfarenheter kan jag därmed 
konstatera att kreativa projekt kan vara väldigt utmanande att leda p.g.a. många 
starka viljor och varierande kreativa arbetssätt. Därför ansåg jag att det var 
viktigt att införa också ett projektledningstänkande i modellen – både för att 
underlätta projektledarens arbete, men också för att hjälpa resten av teamet att 
a) strukturera sitt arbete och b) uppfatta projektets olika skeden. Den viktigaste 
insikten ändå att själva processen definierar slutresultatet. Med andra ord är det 
av största vikt att lägga upp det som Edmonds (2010:317) kallar “a controlled 
and organized beginning, middle and end” för att ha klara delmål i projektet. 
Där mellan får teamet fritt välja sina arbetssätt – det väsentliga är att uppnå 
delmålen inom en utsatt tid. För att citera en intressant jämförelse av Morris 
(2009:140): ”…we are more interested in being cured than knowing whether the 
doctor followed the current best practices and procedures (though these are 
important)”. Som sagt, slutresultatet är det mest betydelsefulla i processen. 

Jag har också infört s.k. Creative Checkpoints (CC) i den uppdaterade modellen 
för att uppehålla diskussionen inom det kreativa teamet. Istället för att anta att 
alla förstår och följer briefingen är det bättre att med jämna mellanrum stanna 
upp för att blicka bakåt. När kreativiteten flödar är det nämligen lätt hänt att 
arbetet driver iväg och hamnar lite för långt från det ursprungliga målet. Trots 
att den uppdaterade kreativa processen endast innehåller tre CC-möten 
utesluter det förstås inte att mängden kan utökas vid behov. Om något skulle gå 
snett slutar förstås inte den kreativa processen heller vid Finalization, eftersom 
saker behöver korrigeras. Det optimala är förstås att varje skede leder projektet 
framåt utan att det kreativa teamet måste ta ett eller flera steg tillbaka. 

Den uppdaterade modellens största svaghet är att synen på det kreativa teamet 
är något föråldrad. Dagens konsumenter lever en stor del av sina liv online och 
får information från mycket annat än tryckta medier. För att skapa innehåll för 
dessa konsumenter behövs därmed oftast mer än en copywriter och en AD. Så 
som redan tidigare konstaterats innehåller de flesta kreativa teamen i dagsläget 
digitala experter eftersom det är mer regel än undantag att tryckt reklam 
hänvisar till något digitalt innehåll. En QR-kod kan t.ex. länka till en video, 
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Facebooksida eller webshop. Med tanke på mitt fokus, dvs. tryckta medier, har 
det varit ett medvetet val att använda en ’traditionell’ uppsättning i det kreativa 
teamet. Dock vågar jag påstå att själva modellen inte är beroende av vilka 
experter som projektet kräver. Jag är också medveten om att vissa funktioner, 
t.ex. medieplanering och research, ofta kan vara mer kostnadseffektiva att 
outsourca till företag som är experter inom dessa områden. Oursourcing ändrar 
ändå inte heller processen på ett avsevärt sätt – reklambyrån tar helt enkelt in 
externa experter i diskussionen istället för att resonera internt. 

En viktig frågeställning är också hur den uppdaterade modellen fungerar för 
större kampanjer. Reklambyråer gör sällan enskilda utföranden (t.ex. en 
utereklam) utan ansvarar för större helheter där många olika kontaktytor måste 
beaktas. Frågan är ifall varje enskilt utförande bör följa en egen kreativ cykel 
(Creative Cycle) eller om hela kampanjen kan produceras inom samma 
process? Spontant skulle jag hävda att processen också kan användas för 
kampanjer eftersom den kreativa strategin är gemensam för alla utföranden och 
briefingen kan användas för att peka ut eventuella nyanser. För kampanjer blir 
projektets innehåll med andra ord mer omfattande vilket innebär att det 
kreativa teamet bl.a. måste beakta och planera flera olika utföranden i 
problemlösningsfasen. 

Slutligen återstår ett problem som inte går att undvika: det är omöjligt att skapa 
en formel som beskriver exakt hur bra reklam blir till. För att upprepa de visa 
orden av Aaker och Myers (1987:366): ”It is like asking an artist to explain how 
to create and produce a great painting. Although we might recognize greatness 
in the final output of the process, it is difficult to set up a creation and 
production system that will always guarantee such greatness.” Figur 19 erbjuder 
ändå kreativa projekt en hälsosam dos av struktur – det är upp till varje 
reklambyrå att sedan själv skapa de rutiner och arbettsätt som behövs för att de 
olika delmomenten skall kunna uppnås med de resurser som finns tillgängliga. 

Om man förbiser alla världens modeller tycker jag personligen ändå att Burnett 
(1961:17-29) kommer närmast sanningen i följande citat: ”Curiosity about life in 
all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.” 
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5 Sammanfattning och slutord 

Jag läste en gång en historia och ju mer jag lär mig om hjärnan, desto bättre 
börjar jag förstå den. 

En gammal man sitter på en trottoar i New York, men det faktabaserade 
budskapet på hans första skylt (”Jag är blind, snälla ge mig lite pengar”) tilltalar 
endast 5 % av hjärnan (Zaltman 2003:xiii; Dooley 2012:1; Gordon 2001:286; 
Bargh & Chartrand 1999:464). De flesta människor väljer att gå förbi eftersom 
bara tanken på att spendera pengar känns smärtfylld (Knutson et al. 2007). De 
personer som stannar upp och kastar några mynt i den slitna pafflådan gör det 
kanske av egoistiska skäl. Välgörenhet kan vara ett sätt för dem att bygga sin 
identitet och vara ’lite bättre’ än andra (se Kognitiv dissonans 3.5.2.). Människor 
med hög empati kan dessutom omedvetet ignorera mannen på gatan genom att 
fokusera på omgivningens positiva stimuli – tanken på tiggarens 
levnadsförhållanden är helt enkelt för mycket för deras psyke. (se diskussion 
kring AI-värde i 3.5.1.) 

Texten på den andra skylten lyder: ”Det är en vacker dag men jag kan inte se 
den.” Gamlingen sitter kvar på samma trottoar i New York men hör hur den 
slitna pafflådan långsamt börjar fyllas av mynt. Det omformulerade budskapet 
talar direkt till 95 % av hjärnan, den känslomässiga delen med absolut vetorätt. 
Jag börjar inse att den franska författaren François de La Rochefoucauld 
(Fitzhenry 1993) hade rätt när han konstaterade att intellektet alltid luras av 
hjärtat. Egentligen ber den gamla mannen inte om pengar utan uppmanar 
istället förbipasserarna att reflektera över sin egen tillvaro. Varje dag är vacker, 
trots att han inte kan se den. Orden på skylten representerar en levnadsfilosofi 
som aktiverar spegelneuronerna (se 3.4.9.) hos människorna som går förbi. 
Plötsligt kan de tänka sig hur det skulle vara att bli blind – det finns ju så många 
vackra saker att se också på en molning dag. Tanken på livets förgängliga 
skönhet förstärks av alla omgivningens sinnesintryck – ljud, dofter, känslor, 
smaker – och gör upplevelsen ännu starkare. Eftersom upp till 75 % av våra 
minnen aktiveras av dofter (Dooley 2012:36) kan någon plötsligt minnas dagen 
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då en närstående miste sin syn – dagen då verkligheten för den personen blev 
ett sinne fattigare. När ett allmängiltigt budskap skapar en oändlig mängd 
personliga tolkningar får det människor att agera av undermedveten, fri vilja. 
Enligt Ramachandrans teori om ett kollektivt undemedvetande (tal vid TED 
India 2009) strävar hjärnan alltid till att vara en del av något större – i detta fall 
en kollektiv insats där främlingar tillsammans skapar en lite bättre värld för den 
gamla mannen på en trottoar i New York. 

En enskild copywriters existentialistiska kris har övergått till en mängd 
uppenbarelser. Små saker gör stor skillnad eftersom känslor styr våra 
handlingar. Vi föredrar eller tar avstånd, utan att egentligen veta varför, 
eftersom det finns en väg in i vårt undermedvetna. Precis som konstnären 
endast delar sitt innersta med sin pensel skapas även oförglömlig reklam på ett 
sätt som inte kan beskrivas med ord. Det gyllene snittet för resultatrika 
reklambudskap kommer därför att förbli ett ouppnåeligt ideal.  

Syftet för min personliga vallfärd har varit tudelat. För det första har jag 
sammanställt litteratur om reklam och neuromarknadsföring för att ge de 
splittrade teorierna ett sammanhang. För det andra har jag haft för avsikt att 
förankra det teoretiska ramverket i verkligheten genom att skapa en konkret 
modell (Figur 19) som illustrerar hur neuromarknadsföring kan användas som 
en del av den kreativa processen vid reklambyråer. 

Den första delen av syftet har utmynnat i en övertygelse om att de traditionella 
och inrotade metoderna behöver ett alternativ eftersom de inte räknar med 
människans undermedvetna dimension. Det är viktigt att förstå att hjärnan 
registrerar stimuli också undermedvetet och att alla associationer därmed 
skapar nya byggklossar i det brandminne som lagras hos mottagaren. Med 
andra ord blir det allt viktigare att skapa enhetliga brand där varje kontaktyta är 
en betydelsefull del av samma historia. Det är en intressant paradox att 
marknadsförare envisas med att använda logik för att tilltala köpare som till 
största delen styrs av sina undermedvetna känslor. Hur absurdt det än låter är 
människan faktiskt endast medveten om ca 10 % av sin hjärnaktivitet. (D’Amicis 
et al. 2011) Därför går det inte längre att ignorera det undermedvetnas existens. 
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Trots att hjärnan befinner sig strax under kraniumet, i genomsnitt 5-8 mm i 
tjocklek (se t.ex. Li, Ruan, Xie, Wang & Liu 2007), är det ändå fascinerande att 
detta organ till stora delar förblir ett mysterium. Tack vare teknologiska 
framsteg vet vi i dagsläget mer än någonsin, men många frågor förblir 
obesvarade. Så som introduktionen till neuromarknadsföringens mätinstrument 
(3.6.) visade finns det redan nu verktyg som mäter hjärnaktivitet med 1-3 
millisekunders noggranhet eller markerar händelsecentrumens exakta 
koordinater. Det mest fantastiska är att mätinstrumenten blir allt tillgängligare 
för andra än rent vetenskapliga syften. Det är ändå viktigt att, så som Ahlert et 
al. (2006:173) poängterar, komma ihåg att också de bästa neurologiska 
mätinstrumenten fortfarande är ganska ’grova’ i jämförelse med vårt 
nervsystem. Mer forskning behövs för att se om neuromarknadsföringen 
verkligen är den heliga Graal. Metoden får inte heller avancera till en 
mikroskopisk konstform där forskarna mister kontakten till verkligheten – den 
kan trots allt inte till fullo uppfattas i ett laboratorium. Penenberg (2011:88-89) 
sammanfattar på ett slående sätt: 

This is where modern neuromarketing exists—at the very creation of an 
unconscious idea, in the wisp of time between the instant your brain receives a 
stimulus and subconsciously reacts. There, data are unfiltered, uncorrupted by 
your conscious mind, which hasn't yet had the chance to formulate and deliver a 
response in words or gestures. During this vital half second, your subconscious 
mind is free from cultural bias, differences in language and education, and 
memories. Whatever happens there is neurologically pure, unlike when your 
conscious mind takes over and actually changes the data by putting them through 
myriad mental mechanisms. It's all the action inside you before your conscious 
mind does the societally responsible thing… 

Eftersom reklamforskning traditionellt fokuserar på att mäta medvetna 
sinnestillstånd innebär det att analysen främst grundar sig på datamaterial som 
filtrerats genom testpersonernas politiskt korrekta fasad. Det är knappast någon 
slump att det, precis som diskussionen i avsnittet 2.8.10 visar, riktas allt 
skarpare kritik mot dessa traditionella forskningsmetoder. Är det inte på tiden 
att vi börjar studera konsumenternas inre rum istället för att bidra till deras 
eviga fasadrenovering? 

Michelangelo lär ha sagt en gång att det är skulptörens uppgift att hitta statyn 
som finns inne i varje stenblock. På samma sätt borde vi tänka kring 
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marknadsföring. Van Praet (2012:135) skriver: ”Marketing is like art. We must 
find the person inside who fits the brand and release their inner, repressed 
desires. … not just who they wish to become.” Det är mycket värdefullare att 
beröra på djupet än att vara en ytlig försäljare. I grund och botten finns varje 
företag till för att lösa ett problem och skapa mervärde för människan som 
använder produkten/tjänsten. Därför måste företag se längre än 
konsumentstatistiken och istället fråga sig hur de kan bli genuint betydelsefulla 
i sina målgruppers vardag. 

Det är ingen slump att företag som Google, HP, Microsoft m.fl. börjat anlita 
neuromarknasföringsföretag. (Penenberg 2011:87) För att citera Vaughn 
(1980:33): “Advertising works when it’s on target. The task is to find ways to be 
on target more often so it can work.” De företag som använt sig av 
neuromarknadsföring behåller dock gärna konkurrensfördelar, metoder och 
resultat för sig själva, vilket förstås skapar en viss mystik. (Plassman et al. 
2007:162) Orsakerna till att neuromarknadsföringen inte ännu fått vind under 
vingarna kan dock vara flera. Dels är det en kostnadsfråga, dels kan 
hjärnforskning kännas som ett skrämmande område för marknadsförare vana 
att arbeta med hypotetiska modeller alá de 4 P:na (med all respekt). Det 
specifika (teknologiska) kunnandet kan också vara svårt att få tag på. 

Problematiken kring utspridd hjärnforskning utan tydlig kontext är också en 
klar stötesten. Den andra delen av mitt syfte gestaltas därmed genom Figur 19. 
Modellen av den utvecklade kreativa processen är en början på ett nytt tankesätt 
där neuromarknadsföringen existerar jämsides med de mer traditionella 
reklamteorierna (jfr Van Praets (2012:25) påstående ”anyone can do 
neuromarketing without ever scanning a single brain”). Neuromarknadsföring 
innebär en övergripande kunskap om hjärnans mest grundläggande funktioner 
– inte med avsikten att manipulera, utan av en vilja att förstå. Det finns en 
gräns för hur djupt de traditionella metoderna kan nå och därför erbjuder den 
utvecklade kreativa processen ett alternativ för reklambyråer. Eftersom 
neuromarknadsföringen ökar förståelsen för hur hjärnan skapar känslor av 
kärlek, tillit, entusiasm osv. underlättar det uppkomsten av reklam som 
aktiverar, berör, engagerar och inspirerar – utan att skapa för strikta regelverk. 
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Frågan om reklambyråer borde engagera sig i neuromarknadsföring kommer 
utan tvekan att diskuteras i framtiden. Trots att många frågor förblir obesvarade 
går det inte längre att ignorera existensen av det undermedvetna. För att citera 
vår tids största detektiv, Sherlock Holmes: ”Eliminate all other factors, and that 
one which remains must be the truth.” (Doyle 1930/1981:92, kap. 1) 

5.1 Förslag på fortsatt forskning 

Hjärnan är ett mästerverk som fortsätter att skapas så länge vi människor 
fortsätter att utvecklas. Likaså är neuromarknadsföringen långt ifrån fulländad. 
Van Praet (2012:25) skriver: ”We are only at the edge of what promises to be 
deep and meaningful research, and this process will evolve as we learn more 
about the mysteries of our brain.” Det är dock viktigt att forskningen förblir 
konkret och förankrad i verkligheten så att det är enkelt för olika parter (t.ex. 
reklambyråer) att tillämpa resultaten i sitt vardagliga arbete. 

Enligt Nyilasy et al. (2011:175) kommer bl.a. evolutionen av de tryckta medierna 
till stor del att styras av de möjligheter som framtiden erbjuder, men för att 
neuromarknadsföring skall kunna utnyttjas i ökande grad behövs både 
standarder och ramverk. Det är glädjande att det redan nu finns vilja och 
resurser som allokeras till dessa frågor – bl.a. följande undersökningar kan 
bidra med viktiga insikter i framtiden: 

1) ARF (2011): NeuroStandards 
2) Oxford (Bain:2011): treårigt projekt där Steve Woolgar och Tanja 

Schneider undersöker hur neuromarknadsföring används. 
3) US Government (Dooley:2013): ett märkbart projekt som ämnar skapa 

en detaljerad karta över människohjärnan (jfr Human Genome Project). 

Om man förbiser rent praktiska frågor (standarder, ramverk) finns det också 
många enskilda frågor som inbjuder till fortsatt forskning. Det skulle t.ex. vara 
intressant att upprepa traditionella studier och utföra dem med hjälp av 
neuromarknadsföringens mätinstrument. Det finns t.ex. en undersökning där 
Yannopoulou och Elliott (2008:29) jämfört hur män och kvinnor reagerar på 
reklam. Forskarna kom fram till att män har ett skildrande/icke-analytiskt 
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angreppssätt när de ser på reklam medan kvinnor analyserar, söker 
associationer och försöker hitta dolda budskap. Resultaten visade också att rent 
stilistiska saker skapar olika reaktioner – kvinnor uppfattar t.ex. svartvita 
utföranden som artistiska, medan män anser att de är tråkiga. Skulle slutsatsera 
bli olika om man skulle utföra samma experiment ur neuromarknadsförings-
perspektiv? Skulle eventuella skillnader t.o.m. ge nya insikter för hur de 
traditionella metoderna kunde utvecklas? 

Penenberg (2011:89) hävdar att neuromarknadsföring kan överkomma 
skillnader som uppstår bl.a. mellan generationer, kön och olika kulturer 
eftersom hjärnan är ett så standardiserat organ. Men är fallet verkligen så 
uppenbart? Den psykologiska indikatorn MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) 
krävde t.ex. en omarbetning innan den kunde börja användas i Finland. En 
direkt översättning (utan språkgranskning och kulturmässig finjustering) gjorde 
nämligen att det ursprungligen amerikanska formuläret inte fungerade på rätt 
sätt (se Routamaa & Hautala 2009:8-11 för en mer detaljerad diskussion). Trots 
att neuromarknadsföringen ämnar undersöka undermedveten hjärnaktivitet 
menar jag alltså att det kan vara svårt att t.ex. undersöka flera målmarknader 
med hjälp av samma stimuli (ord/bilder), eftersom kulturen är en viktig del av 
individen. Å andra sidan utesluter jag inte möjligheten att skräddarsydda 
reklambudskap kan vara totalt onödiga – Penenberg (2011:123) ger trots allt 
konkreta bevis på att skillnader uppstår mellan män och kvinnor, inte mellan 
kulturer. Kan det t.o.m. vara så att MBTI krävde en kulturmässig justering 
eftersom formuläret mäter medveten hjärnaktivitet? I vilket fall som helst 
behövs mer forskning inom området.  

Fortsatt forskning kunde också göras ur ett annat perspektiv än B2C 
(se avgränsningar, 1.3.). Det finns trots allt en hel del reklam som görs inom 
kategorin B2B eller för politiska partier, offentlig service och olika icke-
vinstbringande organisationer. Det skulle vara intressant att undersöka vilka 
nyanser av neuromarknadsföringen som är centrala inom dessa kategorier, trots 
att hjärnforskningen egentligen inte gör skillnad på business- eller 
konsumentförhållanden. 
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Den uppdaterade modellen av den kreativa processen kan helt klart också 
utvecklas, t.ex. för att bättre beakta digitala utföranden eller arbeten av olika 
omfattning (enskilda projekt vs. större kampanjer). Om modellen skulle testas 
vid ett antal olika reklambyråer skulle de konkreta erfarenheterna säkert också 
bidra med viktiga synpunkter och förbättringsförslag. Sanningen är trots allt 
den att en verklighetsbaserad modell aldrig kan göras felfri endast genom 
teoretiskt arbete. 

Fastän alla ovanstående idéer skulle förverkligas skulle de dock endast utgöra 
en liten fördjupning i ytterskikten av neuromarknadsföringsforskningen. Det är 
en utmaning men samtidigt en otrolig möjlighet. Mitt personliga önskemål är 
att forskningen i fortsättningen skulle bli så konkret att gapet mellan forskning 
och implementering inte skulle förbli så stort. I en perfekt värld skulle 
forskningen vara en ständig diskussion mellan olika experter – forskarna skulle 
få forskningsfrågor direkt från fältet medan reklambyråerna kunde dra nytta av 
nya upptäckter inom hjärnforskningen utan fördröjning. Hjärnan är kapabel att 
göra motiverade val (s.k. quality choices) på 230 millisekunder (D’Amisis et al. 
2011). Borde inte neuromarknadsföringen också ha en möjlighet att framskrida 
enligt ett annat tempo än de akademiska journalernas publiceringsperiod? 
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