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Abstract 
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Purpose: The purpose of the study has been to investigate in what ways the concept of 

success is constructed in Gevalia’s TV commercials with the theme “unexpected visit”. Eight 

identity evolving variables have been chosen to measure variations in the pattern of the 

unexpected visit in order to understand the essence of time. 

  

Material/Method: The study is executed through a quantitative content analysis. The 

material studied is 18 of Gevalia’s TV commercials produced from 1991 to 2010. The study is 

a complete investigation of the material that has been found over the internet and especially 

on Youtube. 

 

Main results: The results show that Gevalia’s 18 TV commercials with the 

theme”unexpected visit” follows the same concept through a period of 20 years. In the pattern 

of the concept a variation is seen in the use of for example coffee visibility, elect of slogan 

and sort of drama construction. This variation is distinctively seen after the millennium and 

can among other things depend upon a shift in commercial company and the need to renew. A 

small change that however follows a pattern the audience is able to remember from earlier, 

has by Gevalia been identified as highly essential in order to not wear out their audience. All 

commercials consist of more or less humor in purpose of seeking attention to be able to 

profile the product on the market. The thematic identity in the commercials that humor helps 

building is seen as the greatest contribution to why Gevalia has evolved into such a strong 

brand and a large reason for its success.  

 

Keywords: brand identity, brand personality, Gevalia, communicative identity, TV 

commercial 
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Sammanfattning 

 

Studien undersöker på vilka sätt Gevalias framgångskoncept är konstruerat i reklamfilmerna 

med temat ”oväntat besök”. Vidare har åtta identitetsskapande variabler valts ut för att mäta 

variationer i det oväntade besöksmönstret filmerna emellan. Detta i syfte att se tidens 

betydelse. Genom en kvantitativ innehållsanalys och utifrån teorier inom varumärkesidentitet 

studeras 18 reklamfilmer under en 20 års period. Studien är en totalundersökning och utgår 

ifrån det material som funnits att hitta över internet och framförallt på Youtube. Resultaten 

visar att Gevalias 18 reklamfilmer med temat ”oväntat besök” följer samma koncept under de 

20 år som studerats. I konceptmönstret kan dock en viss variation urskiljas i användandet av 

bland annat kaffesynlighet, val av slogan och typ av dramaturgisk konstruktion. Denna 

variation kan tydligast skådas efter millennieskiftet och bland annat bero på byte av 

reklambyrå och behov av förnyelse. En mindre förändring som dock följer ett mönster som 

mottagarna kommer ihåg från tidigare reklamfilmer, har Gevalia insett är väsentligt för att 

hålla sin publik fortsatt intresserad. Samtliga reklamfilmer innehåller dessutom mer eller 

mindre humor i syfte att söka uppmärksamhet och på så sätt profilera produkten på 

marknaden. Den tematiska identitet som humor hjälper till att bygga upp i reklamfilmerna har 

setts vara den största förstärkande faktorn på Gevalias starka varumärkesutveckling och som 

kan sägas stå till grund för framgången.  

 

Nyckelord: varumärkesidentitet, varumärkespersonlighet, Gevalia, kommunikativ identitet, 

reklamfilm. 
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1. Inledning 
 

Varumärkesuppbyggnad och utvecklandet av ett starkt varumärke är något som varit ett stort 

intresse för mig en tid nu. I och med denna C-uppsats tog jag därför tillfället i akt att få lära 

mig mer inom området. För att smala av undersökningen tvingades jag dock att välja endast 

en av de flera byggstenar som är viktiga för att bygga ett starkt varumärke. Fokus för denna 

studie ligger därför på märkesidentitet. Val av varumärke har skett på grund av dess aktualitet 

och användbarhet för denna studie med dess starka karaktär och mångåriga framgång. 

Varumärket är Gevalia och den i Sverige välkända slogan ”När du får oväntat besök”. Bevis 

på företagets mångåriga framgång kan ses i studier som påvisar ökningar i marknadsandelar 

och som vidare lett till många priser och utmärkelser genom åren (Schullerquist, 2010). 

Konceptet är något som Gevalia använt i sin reklam i 20 år fram till idag december 2010. 

Gevalia menar själva att idén bakom ”när du får oväntat besök” handlar om att anspela på den 

gästfrihet som ligger i svenskarnas kulturella identitet, vilket gör det lättare för människor att 

relatera till. Detta fick mig intresserad av att titta på hur deras framgångskoncept ser ut och 

hur det är uppbyggt. Ett försök har gjorts till att bryta ned identitetsbegreppet för att kunna 

undersöka hur detta konstruerats i filmerna. Identitetsbegreppet är vidare definierat i 

teoriavsnittet 3.1 Märkesidentitetens uppbyggnad. Vad som antagits vara identitetsskapande 

har identifierats som variabler som har att göra med det som skapar stämning, ger en känsla 

av gästfrihet samt berör mottagarens hörsel- och synintryck. Utifrån detta har jag valt ut och 

namngett åtta variabler med förankring i teorier, som setts bidra till att förstärka Gevalia som 

varumärke. De åtta variabler som undersökts i respektive reklamfilm är kaffesynligheten, 

slogans betydelse, den miljö och dramaturgiska konstruktion som händelsen utspelar sig i, 

vilken typ av musik som använts och hur stor del av reklamfilmen som består av musik, tal 

samt övrigt ljud i antal sekunder.  

 

1.1 Frågeställning 
 

Studien behandlar begreppet varumärkesidentitet och hur Gevalia i sina reklamfilmer valt att 

konstruera sin identitet genom att bygga upp en personlighet runt sin produkt. Gevalia har valt 

att identifiera sitt kärnvärde som gästfrihet och förmedlar detta till publiken genom att 

konstruera sina reklamfilmer på ett visst sätt. Mitt intresse har varit att ta reda på hur denna 

gästfrihet konstrueras i filmerna och hur konceptet som helhet konstitueras över tid. Min 

övergripande frågeställning handlar om vad som är konstant och variabelt i detta koncept över 

tid och vad i filmerna som kan ses som mer eller mindre bidragande till framgång och ett 

starkt varumärke. Utifrån detta har tre frågeställningar utvecklats och genom studien sökt 

besvaras. 

 Hur konstrueras en varumärkesidentitet i Gevalias reklamfilmer?  

 Hur ser framgångskonceptet ut och hur är det uppbyggt?  
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 Vilka variabler mäter det som kan ses som varumärkesförstärkande i en process över 

tid? 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att göra en totalundersökning av Gevalias alla reklamfilmer. Detta för 

att ta reda på hur varumärkesidentiteten är konstruerad och sedan dra slutsatser kring vilka 

variabler som har en förstärkande och bidragande effekt på Gevalias framgång. Mitt intresse 

ligger i att se hur företaget utvecklat sitt varumärke genom identitetsskapande och varför man 

valt att ge den det fokus och det koncept den fått i sin tv-reklam. För att detta ska ge resultat 

är det av värde att titta på eventuella förändringar i tv-reklamen genom att jämföra alla filmer 

under en 20 års period. Gevalia är ett svenskt varumärke som varit framgångsrikt i över 20 år. 

Genom att göra en kvantitativ innehållsanalys av 18 reklamfilmer hoppas jag finna stöd och 

förklaringar i teorier kring varumärkesidentitet till varför konceptet är så pass hållbart och 

framgångsrikt över tid. 

 

1.3 Hypotes 
 

Gevalia har i och med sina reklamfilmer lyckats med att bygga upp en stark 

varumärkesidentitet och funnit ett vinnande koncept som fungerat över en tidsperiod på 20 år. 

Med denna bakgrund kan därför tänkas att budskapet varit sånär som på oförändrat under alla 

år: ”när du får oväntat besök” och de variabler som förstärker budskapet är så gott som 

konstanta över tid på grund av filmernas lika struktur. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Undersökningen är avgränsad till ett varumärke, då studien ämnar undersöka 

varumärkesidentitet och ta reda på hur väl just Gevalia har utvecklat sin varumärkesidentitet. 

Studien är även avgränsad till Gevalias tv-reklamfilmer som alla innehåller en liknande 

version av slogan ”när du får oväntat besök”. Med denna avgränsning har jag fått tag på 18 

filmer som sträcker sig över en tidsperiod på 20 år. Sedan 1991 till och med oktober 2010 har 

Gevalia använt konceptet ”när du får oväntat besök” och det är därför intressant att undersöka 

ett varumärke som hållit sig till samma koncept under 20 år och fundera på varför.  

 

1.5 Metod och material 
 

I en kvantitativ innehållsanalys av Gevalias 18 reklamfilmer med temat ”oväntat besök” har 

åtta variabler valts ut att undersöka filmernas konstruktion. Vidare ämnar studien att 

identifiera de variabler som bidragit till Gevalias 20-åriga framgångskoncept och därför kan 
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ses som varumärkesförstärkande. Ambitionen har varit att göra en totalundersökning av 

Gevalias reklamfilmer och studien består av samtliga filmer som gått att hitta över internet 

och framförallt på Youtube. Därför görs ingen bortfallsanalys. Gevalia och Kraftfoods har 

kontaktats i frågan om hur många reklamfilmer som producerats dock utan resultat och 

studien har därför genomförts med reservation för att ytterligare filmer existerar. 

  



Varumärkesutveckling i värdeskapande tv-reklam 

 

 

 
8 

 

2. Bakgrund 
 

Avsnittet belyser Gevalias historia från etableringen 1920 och varumärkets 20-åriga 

utveckling i identitetsskapande tv-reklam från 1991 fram till idag. Nästan all information är 

tagen från Gevalias egen hemsida varför vetskapen om en eventuellt vinklad bild existerar. 

Dock ser jag denna bakgrundsinformation mer som ren kronologisk och historisk fakta som 

endast syftar till att bidra till en fortsatt förståelse kring studien och Gevalia som varumärke.  

 

2.1 Gevalia 
 

Varumärket Gevalia grundades år 1920 i Gävle. På mitten av 1800-talet kom kaffet att bli en 

folkdryck och mycket uppskattad bland det svenska folket. Försäljningen utökades över 

Sverige och i slutet på 40-talet byggdes ett laboratorium med syfte att forska i behandling och 

förvaring av kaffe samt att kontrollera produktionen. 1953 invigdes Europas största 

kafferosteri i Gävle och ett kvalitetstänkande i både produktion och mot kunder infördes. 

1957 var ett viktigt år då vakuumpaketet introducerades, vilket förbättrade 

lanseringsmöjligheterna. Man såg det även viktigt att behandla personalen rätt för att 

varumärket skulle komma att förknippas med både kvalitet och god service. År 1966 utsågs 

Gevalia till det kaffe flest svenskar drack i Sverige. Marknadsandelen låg då på 34 procent. 

Familjeföretaget Gevalia såldes 1971 till Kraft Foods och expanderades utanför Sveriges 

gränser till bland annat Danmark, Norge och Estland. Dess rykte om hög kvalitet växte sig 

starkare och mer resurser lades på marknadsföring. 1985 kom konceptet ”oväntat besök” till 

och annonserades med hjälp av kända namn såsom den folkkära artisten Lill-Babs (Gevalia, 

2010).  

Annonseringen startade redan på 20-talet i tidningar för att på 40-talet övergå till bioreklam 

och till sist hamna i tv-reklamen i början på 90-talet. ”Gevalia fokuserade på att kommunicera 

kvalitet, funktionalitet och kaffeglädje och blev snabbt ett välkänt varumärke som många 

människor hade positiva associationer till” (Gevalia, 2010). Från tidig ålder har Gevalia varit 

ett framgångsrikt varumärke, dock ansåg man i början på 80-talet att produkten kändes lite 

gammaldags och man ville ändra kaffets fokus från att vara ett landsbygdskaffe till att även 

accepteras bland en yngre publik i storstaden. Kunskapen om att Gevalia var en produkt av 

kvalitet existerade redan och detta var något som kom att anspelas på i den nya 

reklamkampanjen. Idén om att satsa på publikens känslor uppkom i samband med detta och 

den idag välkända slogan ”vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök”, kom att 

utvecklas. Man kom att utnyttja ett redan inarbetat begrepp i den svenska kulturen och lät 

slogan anspela på svenskarnas gästfrihet och traditionen att bjuda på kaffe när man får hem 

besök. På så sätt skapade man en personlighet till varumärket som många svenskar kunde 

relatera till och identifiera sig med rent känslomässigt. Idén mötte dock ett internt motstånd 

eftersom tanken var att annonsera för kaffe utan att visa just kaffet, men man stod på sig och 
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kampanjen har på senare tid fått emotta en rad fina priser, däribland ”århundradets 

reklamfilm” (Gevalia, 2010). 

År 1991 kom den första reklamfilmen ut vid namn ”Atleten”. Redan 1995 efter ungefär sex 

reklamfilmer med samma koncept hade man redan tagit emot många priser för kampanjen och 

varumärkeskännedomen ansågs ligga på närmare 100 procent. Man arbetade vidare på att 

utveckla det redan starkt etablerade varumärket genom att fortsätta synliggöra sig på platser 

där mycket folk rörde sig. Man satte exempelvis upp en installation mitt på Sergels Torg i 

Stockholm. Denna installation var en luftballong som utan avsändare snörat in sig i glasstatyn. 

Då Gevalias avtryck inte var tydlig för allmänheten fick aktiviteten stor publicitet och det 

oväntade besöket sågs som än mer trovärdigt vilket resulterade i att varumärket fick en stor 

utbredning bland Stockholmborna. Efter denna succé genomfördes aktiviteter även i andra 

svenska städer och resultatet blev att varumärke gick från att ses som ett ”landsbygdskaffe för 

den äldre generationen till en mer modern, samtida och uppdaterad varumärkesprofil”. Cirka 

10 år efter reklamfilmernas lansering tog man uppehåll för att på nytt öka kaffets fokus varför 

konceptet förnyades 2002 då man bytte från reklambyråerna Young&Rubicam och 

Hall&Cederquist till Ogilvy reklambyrå (Gevalia, 2010). För den nya kampanjen 2010 

anlitade företaget återigen en ny reklambyrå vilken denna gång blev Lowe Brindfors 

(Dagensmedia, 2010). År 2007 gick Gevalias olika kaffevariationer ifrån sin röda logga och 

skapade en egen karaktär åt varje kaffesort. Detta för att förenkla förståelsen för konsumenter 

och göra det möjligt att tillfredsställa alla genom att hitta sin favorit. Gevalia arbetar ständigt 

vidare för att behålla sina konsumenters förtroende och för att fortsätta vara marknadsledande 

(Gevalia, 2010). 
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3. Teori 
 

I detta avsnitt behandlas teorier om varumärkesidentitet med relevans för Gevalias 

reklamfilmer. 

 

3.1 Märkesidentitetens uppbyggnad  
 

Innan vi går in på varumärkesidentitet vill jag ge en övergripande bild över märkesidentitetens 

uppbyggnad för att sedan lättare kunna behandla den teori om märkesidentitet som står till 

grund för denna studie. Frans Melin har i sin bok Varumärkesstrategi – om konsten att 

utveckla starka varumärken skrivit om varumärkets uppbyggnad och hur man genom teorin 

”Den strategiska varumärkesplattformen” kan utveckla ett starkt varumärke.  

Däri illustrerar han ett identitetsprisma konstruerat av Jean Nöel Kapferer, pionjär inom 

området märkesidentitetens uppbyggnad. Figur 1 illustrerar denna prisma vilken fungerar som 

en kommunikationsmodell kring märkesidentitetens utveckling.  

Figur 1 – Märkesidentitetsprisma 

   Sändarens bild 

Identitet 

    produktattribut      personlighet  

 

Image  

  

         relationsskapare                      kultur 

 

 

             spegling      självbild 

  

   Mottagarens bild (Melin, 1999, s. 87) 

 

Kapferer menar att det i början av uppbyggnaden är viktigt att varumärkets producent 

utvecklar en kärnidentitet som är både uthållig och motsägelsefri över tid. För att varumärket 

sedan ska nå framgång är det upp till sändaren av produkten att förmedla en så tilltalande bild 

av produkten som möjligt. Det är i detta avseende som produktattributet, dvs. produktens 

egenskap och dess personlighet kommer till uttryck. Dessa två faktorer har producenten själv 
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förmåga att kontrollera. De faktorer som följer kan man bara hoppas ska komma som ett gott 

resultat av den tilltalande bild producenten av produkten skapat. Speglingsfaktorn är en av 

dessa faktorer och handlar om att den identitet man vill tillskriva sin produkt bör vara en 

spegling av hur mottagaren av budskapet själv vill bli uppfattad när denne använder varan. På 

samma gång måste även märkesidentiteten överensstämma med konsumentens egen självbild. 

Vidare menar han att en stark märkesidentitet inte heller existerar utan starka band sändaren 

och mottagaren emellan. Den första förbindelselänken, relationsskapare, handlar om att 

märkesidentiteten ska frambringa olika relationstyper mellan varumärket och dess konsument 

för att starka band i olika former ska kunna utvecklas. Kultur, den andra förbindelselänken, 

handlar om att företaget bakom produkten alltid har en influerande faktor på 

märkesidentiteten, exempelvis dess regler, riktlinjer och värderingar (Melin, 1999, s. 87).  

 

Fortsättningsvis handlar märkesidentitet om att finna det man vill att varumärket ska stå för, 

det som ska ge mening och visa på det unika med märket (Melin, 1999, s. 85). Ett 

tillvägagångssätt är att utveckla dess personlighet, vilket är ”[…] en av de vikigaste faktorerna 

vid uppbyggandet av en stark märkesidentitet” (Melin, 1999, s. 93). Idén uppkom redan på 

70-talet med tanken om att personligheten är varumärkets ansikte utåt och människor väljer 

produkt på samma sätt som de väljer vänner. Aaker med flera menar också att ett varumärkes 

personlighetsassociationer inte är särskilt olikt de associationer vi har till en människa. Vi fås 

därför att tänka på varumärken som om det är en människa med olika egenskaper. (Batra, 

Myers, & Aaker, 1996, s. 321) Konsumenten förväntas därför välja den produkt som 

förstärker eller bekräftar dennes egen självbild. Då ett varumärkes personlighet uppskattas av 

konsumenten stärks relationen och leder vanligtvis till märkeslojalitet, vilket i sin tur ger 

märkesprodukten sin framgång. Melin har vidare valt att utgå ifrån David Aakers egen 

indelning av hur att utveckla en personlighet och förklarar följande tillvägagångssätt: 

Varumärket kan ge en bild av användaren. Exempelvis kan mottagarna lättare identifiera sig 

med och relatera till reklam som idealiserar manliga och kvinnliga användare av produkten. 

Varumärket kan framträda i specifika sammanhang. Exempelvis kan varumärket välja en 

strategi att sponsra stora sportevenemang i syfte att förstärka produktens personlighet med 

den av mottagarnas personlighet såsom Coca Cola. Varumärket kan framhäva sitt geografiska 

ursprung. Detta kan exempelvis vara genom att trycka på sitt nationella ursprung för att 

förmedla en viss identitet. Varumärket kan utforma en särpräglad reklam för att skapa en 

sofistikerad eller spännande personlighet. Exempelvis vet man att konsumenter gärna 

identifierar sig med kända personligheter och eftersom de i reklamen representerar ett visst 

varumärke såsom Pepsi Cola, vill konsumenten gärna själv synas med samma varumärke. 

Varumärket kan använda symboler. Exempelvis använder många företag symboler för att 

skapa en personlighet. Symboler kan kontrolleras och särskilja det egna företaget från andra, 

såsom McDonalds (Melin, 1999, s. 95).  

Varumärkespersonlighet är även något Torsten Nilson tar upp i boken Ladda ditt varumärke – 

strategier och praktiska råd. Han menar att varumärkespersonligheten påverkas av allt som 

märket har att göra med. Bakom en attraktiv varumärkespersonlighet ligger en tydlig 

definition av det begrepp märket vill förknippas med. Vill ett företag exempelvis förknippa 
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sitt varumärke med värdet förtroende är det viktigt att hos mottagaren skapa känslan av tillit 

till produkten, att den håller vad den lovar. Nilson menar vidare att ett märkes personlighet 

förändras över tid med det som är trendigt och populärt (Nilson, 2000, s. 146). Vad som också 

är viktigt, menar Nilson, är att konceptet är väldefinierat. Detta är ett kreativt arbete där man 

tar fram varumärkets nyckelbudskap och även de visuella uttryck som bör framgå i 

marknadsföringen tillsammans med hur miljön runt omkring varumärket ska se ut. Konceptet 

är något som bör följas under en längre tid vilket även kan ses underlätta kommunikationen 

mellan sändarna och mottagarna. Mottagarna får det lättare att känna igen och fortsätta förstå 

varumärkets budskap (Nilson, 2000, s. 148).  

 

3.2 Kommunikativ identitet i märkesuppbyggande reklam 
 

Ett varumärkes kärnvärde fungerar som en kommunikativ länk mellan producenten och 

konsumenten. Till sin definition handlar ett kärnvärde om att varumärkesinnehavaren 

kommunicerar fram de element som särskiljer produkten för att skapa en långsiktlig och 

outtröttlig differentieringsmöjlighet (Melin, 1999, s. 229). Det blir därför viktigt att ett 

varumärkes kärnvärde präglar all kommunikation i märkesuppbyggande syfte. Man strävar 

efter en synergieffekt och om märkesinnehavaren lyckas kommunicera ut det unika med sin 

produkts identitet, ökar förutsättningarna för att varumärket blir framstående på marknaden en 

längre tid. Modellen nedan representerar den kommunikativa identiteten i 

märkesuppbyggande reklam. 

Figur 2 – Kommunikativ Identitet 

Tematisk Identitet 

 

 

    Visuell Identitet             Verbal Identitet 

 

 

 

   Audiell Identitet (Melin, 1999, s. 242) 

 

Kommunikativ identitet sammanfogas här genom de fyra kommunikativa elementen: tematisk 

identitet, verbal identitet, audiell identitet och visuell identitet. Syftet med att bygga upp sitt 

varumärke genom reklam sker för att skapa ett ”kommunikativt mervärde”, vilket endast 

fungerar då den kommunikativa identiteten förmedlas på ett homogent sätt över alla medier. 

 

Kommunikativ 

Identitet 
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Vidare menar Melin att reklamfilm är ett starkt medium för att väcka ett emotionellt 

engagemang hos publiken (Melin, 1999, s. 242).  

För en mer djupgående förklaring av dessa fyra begrepp handlar tematisk identitet om att ett 

varumärkes reklamfilmer produceras utifrån ett gemensamt tema som kan förknippas med en 

situation som grundar sig i produktens kärnvärde. En sådan typ av situation menar Melin kan 

illustreras med hjälp av Gevalias reklamfilmer. Det centrala temat är i handlingen det 

”oväntade besöket” som fungerar som varumärkets viktigaste kommunikativa identitet 

(Melin, 1999, s. 244). Audiell identitet handlar i sin tur om att ge reklamen en hörbar effekt i 

form av exempelvis musik för att förstärka det innehållsliga budskapet. Varumärkets logo 

skapar den visuella identiteten medan en eventuell slogan kommunicerar den verbala 

identiteten. En sammanfogning av dessa fyra kommunikativa element gör det möjligt att 

påverka olika sinnen hos mottagaren och därmed skapa en starkare kommunikativ identitet. 

Melin nämner själv varumärket Gevalia och att deras starkaste kommunikativa identitet ligger 

i den tematiska identiteten som grundar sig i det ”oväntade besöket” då det ständigt 

återkommer (Melin, 1999, s. 243).  

 

3.3 Att stärka ett varumärke genom känsloassociering 
 

I Advertising Management av Rajeev Batra, John G. Myers och David A. Aaker beskrivs i 

avsnittet Associating feeling with the Brand hur man marknadsför genom känslor för att 

influera attityder och beteende. Respons på känslor är oftast i positiv (gillande) eller negativ 

(ogillade) form och benämns därför med termen känslopåverkande (berörande) respons. Inom 

detta perspektiv används termen ”känslo-” marknadsföring för att beskriva den 

marknadsföring i vilken publikens känslopåverkan är av störst vikt och där 

informationsinnehållet spelar mindre roll.  (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 279) Man väljer 

att fokusera mer på utförandet av reklamen än på budskapet. Detta för att i reklamen kunna 

etablera känslor som kan associeras med känslan av att använda varan. Även Jenkins menar 

att ”lovemarks är starkare än varumärken” (Jenkins, 2008, s. 77). Företag måste idag bygga 

upp sitt varumärke genom att få kunden att identifiera sig med varumärket …”eftersom bara 

en liten andel av kunderna gör rationellt motiverade inköp bör marknadsförarna utveckla 

upplevelser som skapar levande intryck och de bör utnyttja kraften i historieberättandet för att 

forma konsumentens sätt att identifiera sig med produkten” (Jenkins, 2008, s. 77). Att 

associera känslor och sinnestillstånd med ett varumärke kallar vissa reklambyråer för en 

”emotional bonding” process (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 280). Ett ytterligare sätt att 

skapa känslor på och influera attityder är genom omvandlingsmarknadsföring som involverar 

två typer av associationer; konstruerande och bevarande. Följande egenskaper förklarar 

Christopher Puto och William Wells bör finnas i marknadsföringen för att konstruera och 

bevara en produkt: upplevelsen i att använda produkten måste göras rikare, varmare, mer 

exalterande och/eller mer njutbar än den skulle ha blivit i en objektiv beskrivning av det 

marknadsförda varumärket. Marknadsföringsupplevelsen bör även ligga nära upplevelsen av 
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att använda produkten på så sätt att konsumenten inte kommer ihåg varumärket utan att erinra 

den upplevelse reklamen genererat (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 289).  

I marknadsföring är drama eller humor ett starkt sätt att väcka känslor och attityder till något 

på. Används ett drama bör en tydlig berättelse framgå och distinkta gestalter framträda. När 

en berättelse väcker en reaktion hos mottagaren försvinner denne in i händelsen och upplever 

samma bekymmer som personerna i reklamen (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 290). Vidare 

menar författarna att det finns två faktorer som påverkar mottagarnas grad av känslointensitet 

i reklam. Den första är trovärdighet; om händelsen är orealistisk och inte kan hävdas hända i 

verkligheten är det också svårare att väcka en meningsfull emotionell reaktion. Den andra 

faktorn är empati och som tenderar öka om personerna i reklamen liknar de i publiken och om 

även miljön är relaterbar (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 292). Attityder till reklam influeras 

av känslorna och sinnestillståndet som reklamen kan väcka och därför spelar som sagt 

utförandet av reklamen en stor roll. Undersökningar har funnit att attityder till reklam är mer 

positiva om reklamen är: 

Trovärdig     

Väcker positiva, gillande känslor    

Omtyckta och attraktiva kändisar   

Inte använder en överdriven nivå av rädsla 

För ett varumärke konsumenter redan tycker om 

Innehåller användbar information, men inte för mycket som gör det tråkigt 

Intressant och rimligt komplext 

Innehåller information som gillas i sig självt 

Placeras i en mediemiljö som gillas i sig självt 

 

Använder: humor 

 relevant, omtyckt musik etc. 

 samma typ av människor som målgruppen 

 

Kriterierna ovan kan svara för en mer omtyckt reklam som även mottagarna kommer att 

komma ihåg längre (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 296). Forskare har idag mycket lite 

kunskap till vilken utsträckning känslor påverkar övertalningsprocessen, och lika lite kunskap 

finns om just vilka känslor som är mer relevanta (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 299). 

Nämnas bör återigen att reklammakare stävar efter att uppnå en upplevd värme hos 

mottagaren eftersom man vet att människor vill, kan och tycker om att relatera till varma 

upplevelser. Aaker och Bruzzone har i en tidigare studie hittat en värmedimension kopplat till 

reklam. Dimensionen kallar de för sentimental/familj/barn/kompiskänslor och må-bra-i-dig-

själv metoder. Mary Jane Schillinger hittade även en ”empatifaktor” i vilken hon associerar 

till tillgivna par, varma förhållanden, mamma-dotter interaktioner, attraktiva produkter och 

semestermiljöer etc. Ett nära förhållande till någon i tv-reklam lyfter fram känslor av kärlek, 

stolthet, acceptans och lycka, och då en eller flera av personerna i reklamen känner detta, kan 

även mottagarna relatera till och återuppleva dessa känslor. Exempelvis kan en julaftonsscen 

frambringa varma familjeögonblick (Batra, Myers, & Aaker, 1996, s. 303).  
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Humor är ett annat sätt att väcka känslor på och kan användas för att påverka 

informationsupptaget genom att dra till sig uppmärksamhet, förbättra minnet av 

varumärkesnamnet och att skapa ett glatt sinnestillstånd. Humor måste dock hanteras med 

försiktighet för att inte skada budskapets effektivitet eftersom metoden inte fungerar till att 

bidra till förståelsen av budskapet och reklamövertalningen. Tilläggas bör även att viss humor 

inte är för alla och vi måste hålla i bakhuvudet att mycket är kulturbundet (Batra, Myers, & 

Aaker, 1996, s. 304).  

 

3.4 Teorikritik 
 

Den teoretiska utgångspunkten som valts för denna studie är bara en liten del av den breda 

och omfattande teoribildningen om reklam och påverkan. Mitt urval gäller i första hand en 

aspekt av det som finns inom detta fält, nämligen teorier kring märkesidentitet och mera 

specifikt ett varumärkes personlighet.   
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4. Metod och Material 
 

Den metod som lagts till grund för detta arbete är en kvantitativ innehållsanalys. Detta för att 

ta reda på hur framgångskonceptet i Gevalias reklamfilmer är konstruerat. För denna studie 

har en deskriptiv ansats valts för att beskriva och analysera frågeställningen. Utifrån teorin om 

märkesidentitet presenteras de variabler som valts ut att visa på hur Gevalia i sina 

reklamfilmer gått tillväga för att konstruera ett starkt varumärke. Tillvägagångssättet har varit 

att bryta ned begreppet identitet till mätbara variabler för att undersöka hur identitet 

konstrueras och vilka förstärkande faktorer eller stimuli som får genomslag i filmerna. De 

valda variablerna är slogan, kaffesynlighet, miljö och dramaturgisk konstruktion, 

reklammusik samt spridningen på hur många sekunder musik, tal och övrigt ljud som 

förekommer i respektive reklamfilm. Kapitlet avslutas med en sammanställning av samtliga 

reklamfilmer med respektive produktionsår. 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
 

Metoden kvantitativ innehållsanalys innefattar två områden: dels innehållsanalysen som är av 

antingen bildmässig, muntlig eller skriftlig framställning, dels det kvantitativa vilket innebär 

att den ”baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om så pass många 

analysenheter att dessa uppgifter kan uttryckas och analyseras med siffror” (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2009, s. 223). Kvantitativa innehållsanalyser är 

användbara då forskaren kan finna svar i sin studie genom att kategorisera materialets 

innehåll. Antingen väljer man att titta på i hur stor frekvens bestämda kategorier förekommer 

eller så väljer man att titta på hur mycket utrymme olika kategorier kan få i tid och rum. 

Viktigt i denna undersökning är att ta reda på hur mycket tid och bildmassa olika variabler får 

i reklamen. Detta för att beskriva och sedan analysera Gevalias framgångskoncept om hur en 

framgångsrik reklamfilm kan byggas upp utifrån val av identitet. 

Därför syftar studien till att fånga upp det uppenbara och mätbara. De utvalda variablerna 

beskrivs mer ingående i empiriavsnittet. Grundtemat i reklamfilmerna har byggts upp med 

hjälp av vissa knep. Dessa knep har setts som förstärkande faktorer vilka är det studien ämnat 

att mäta. På så sätt analyseras filmerna denotativt, dvs. klargör för vad som filmas för att 

sedan övergå i en konnotativ analys som utreder det samspel som sker när de tecken som 

filmas möter mottagarens uppfattning (Fiske, 2010).  

 

4.1.1 Validitet och reliabilitet 

 

När teoretiska begrepp ska operationaliseras i en forskningsstudie, dvs. omvandlas från teori 

till verklighet kan ett översättningsproblem uppstå. Det forskaren måste fråga sig då är hur 

pass giltig översättningen är. Finns det något som tyder på att allt inte är giltigt kan studien 
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utsättas för stor kritik på grund av dess brister och även hävdas vara av dålig validitet. 

Begreppet validitet handlar om att mäta det vi påstår oss mäta och att de finns en tydlig 

överrensstämmelse mellan det teoretiska begreppet och de variabler vi översatt för att mäta 

verkligheten. Vidare innebär detta att god validitet förekommer vid frånvaron av systematiska 

fel, och då forskaren kan undvika eventuella systematiska fel kommer denne även att kunna 

mäta det han påstår sig mäta. I en forskningsundersstudie försiggår en ständig 

avvägningsprocess för att undvika problem i översättningsprocessen och för att göra studien 

så pass valid som möjligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2009, s. 63). När 

forskaren väljer ut de variabler han vill mäta verkligheten med i sin studie bör det finnas 

värden som aldrig varierar slumpmässigt. Detta för att göra resultaten så pass tillförlitliga som 

möjligt och med andra ord nå god reliabilitet (Patel & Davidsson, 2003, s. 98). Reliabilitet 

och validitet hänger ihop tillsammans på så sätt att de teoretiska begreppen i en studie måste 

operationaliseras till giltigt mätbara variabler för att generera ett tillförlitligt resultat. För att 

denna studie ska hålla god validitet har jag valt att operationalisera begreppet identitet till 

mätbara variabler utifrån de teorier som presenteras. Detta för att ta reda på vilka variabler 

som kan ses som mer förstärkande i utformandet av Gevalias varumärkesidentitet. 

 

4.2 Konstruktion av mätinstrument 

Då ambitionen varit att göra en totalundersökning av Gevalias reklamfilmer som ligger ute på 

internet och främst på Youtube har ingen bortfallsanalys gjorts. Nedan följer en förklaring till 

urvalet av de variabler som studien ämnar titta på. Här följer även definitioner av respektive 

variabel. Med utgångspunkt i den kommunikativa identitetsteorin har jag urskiljt åtta variabler 

för att klassificera och mäta de varumärkesförstärkande effekterna i Gevalias reklamfilmer. I 

bilaga 1 följer en sammanställning av alla reklamfilmer, urvalet av variabler och vilka 

variabelvärden de tilldelats. Den oberoende variabeln exponeringstid har använts för att räkna 

ut de mätbara variablerna till procent för att kunna göra en jämförande analys. 

 

4.2.1  Urval av variabler 

 

Märkesidentitetsbegreppet som tidigare redovisats för, har av Kapferer utformats till modellen 

i Figur 3 nedan. Utifrån dess konstruktion och faktorer försöker jag härleda mina egna 

variabler från prismat. Eftersom den övre delen, sändarens bild, är det som bygger upp 

varumärkets identitet, är det denna del som studien fokuserar på. Resten handlar om image 

och innefattar de externa faktorer som visserligen också påverkar varumärket, dock inte hur 

producenten redan tänkt kring hur att marknadsföra sin produkts identitet. Figur 4 

representerar en vidareutveckling av Figur 3 och handlar om hur sändaren kan kommunicera 

ut den förutbestämda identitet denne kontrollerar till sina mottagare. 
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Figur 3 – Märkesidentitetsprisma  Figur 4 – Kommunikativ Identitet 

 

                                            Sändarens bild                         

Identitet     tematisk identitet 

                   produktattribut      personlighet                      

Image                    visuell identitet                     verbal identitet 

        relationsskapare                  kultur 

                            audiell identitet 

                     

spegling    självbild 

    

                Mottagarens bild  

 

En utgångspunkt är att Gevalia funnit ett vinnande koncept som fungerat i 20 år och som 

hjälpt till att bygga upp ett starkt varumärke. Enligt Kapferers teori om märkesidentitet 

innehåller ett starkt varumärke de nödvändiga begrepp som framgår i ovan 

märkesidentitetsprisma; produktattribut, personlighet, relationsskapare, kultur, spegling och 

självbild. Se definitioner under teoriavsnittet, sidan 9. Vidare menar han att det är 

produktattribut och varumärkets personlighet som producenten själv kontrollerar medan de 

övriga faktorerna inte är lika kontrollerbara. Eftersom studien undersöker Gevalias 

reklamfilmer, och därmed något som producenten ensam kontrollerar, utgår undersökningen 

från just dessa begrepp; produktattribut och personlighet. 

Vidare representerar den kommunikativa identitetsmodellen ovan den kommunikativa 

identiteten i märkesuppbyggande reklam. Genom en sammanfogning av de fyra 

kommunikativa elementen kan producenten skapa ett emotionellt engagemang hos publiken 

vilket även innebär att varumärket stärks. Tillsammans påverkar de mottagarnas olika sinnen 

och kan på så sätt bidra till en starkare kommunikativ identitet av varumärket. Om 

kommunikationen fungerar mellan sändaren och mottagaren finns även större förutsättningar 

för att varumärket når framgång på marknaden en längre tid. Nedan förklaras de fyra 

elementen mer utförligt som tillsammans kan stärka ett varumärke: 

 Tematisk identitet är reklamfilm som produceras utifrån ett tema som grundar sig i 

produktens identitet.  

 Audiell identitet är musik, tal eller annat typ av ljud som förstärker det innehållsliga 

budskapet.  

 Visuell identitet symboliserar varumärkets logo. 

 Verbal identitet kommuniceras genom en slogan. 

Kommunikativ 

Identitet 
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Gevalia använder sig av alla fyra identitetstyper för att förstärka sitt varumärke genom denna 

förmedling av identitet. Respektive typ av identitet kan återfinnas i mina utvalda variabler i 

kommande avsnitt. Tilläggas bör även att den tematiska och verbala identiteten 

sammanlänkas i resultat och analysavsnitten eftersom de till stor del setts sammanfalla. 

 

4.2.2 Beroende variabler och definitioner 

 

Med utgångspunkt från Gevalias egen identitetsmarkör, den svenska gästfriheten, har 

identitetsbegreppet brutits ned med hjälp av komponenterna i märkesidentitetsprismat och den 

kommunikativa identitetsmodellen. Ur dessa har följande mätbara variabler härletts:  

 

Figur 5 – Beroende variabler 

 

Begrepp ur prismat 

och kommunikativa 

identitetsmodellen 

Variabel Variabelvärde 

Produktattribut 

Visuell identitet 

Kaffesynlighet inkl. logga Antal sekunder allt är i bild 

Verbal identitet 

 

Slogan 1. ”När du får oväntat besök” 

2. ”När du vill ha oväntat besök” 

3. ”Vad skulle du göra om du fick 

oväntat besök?” 

Personlighet 

Tematisk identitet 

Dramaturgisk konstruktion  Avsiktligt överraskningsmoment, 

Oavsiktligt överraskningsmoment 

 Miljö 1.Offentlig, 2.Privat, 3.Blandad 

Audiell identitet Reklammusik 1.Medryckande pop/rockmusik, 

2.Annat 

 Musik Antal sekunder 

 Tal Antal sekunder 

 Övrigt ljud Övrig tid (exkl. tal och musik) 
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Visuell identitet – kaffesynlighet  

Denna variabel tillhör produktattributet och har räknats ut i sekunder då kaffe, logga och 

slogan är i bild. 

 

Verbal identitet – slogan 

Även slogan hör till produktattributet eftersom den förmedlar något konstant om produkten. I 

Gevalias reklamfilmer är slogan en direkt syftning till produkten och variabeln har tilldelats 

variabelvärdena ”När du får oväntat besök”, ”När du vill ha oväntat besök” eller ”Vad skulle 

du göra om du fick oväntat besök?  

 

Tematisk identitet - Dramaturgisk konstruktion 

Varumärkets personlighet är det som varumärkesinnehavaren väljer att porträttera i syfte att 

på effektivast sätt nå mottagarna. Det teoretiska begreppet personlighet innefattar i 

undersökningen flera variabler och dess variabelvärden. Personlighet applicerat på 

reklamfilmerna kommer därför att mätas i form av den händelse som utspelas och kallas för 

dramaturgisk konstruktion. De variabelvärden som tilldelats denna variabel är avsiktligt 

överraskningsmoment respektive oavsiktligt överraskningsmoment. Den förstnämnda innebär 

att händelsen sker på grund av påverkan från någon av personerna i filmerna medan den 

sistnämnda sker utan avsiktlig påverkan. 

 

Tematisk identitet - Miljö 

Varumärkespersonlighet mäts även i variabeln miljö som med dess variabelvärden ämnar 

undersöka spridningen på intima och mer offentliga miljöer där händelsen utspelar sig. 

Filmerna har kategoriserats in i privat alternativt offentlig miljö eller om de tillhör kategorin 

blandad. Offentlig miljö definieras i detta arbete som en miljö där händelsen i reklamfilmen 

utspelar sig där allmänheten har tillträde. Den privata miljön definieras därmed som platser dit 

allmänhet inte har tillträde. Nästan alla reklamfilmer slutar i privat miljö mellan en man och 

en kvinna, därför mäter denna variabel endast miljön vid överraskningsmomentet för att 

kunna hitta en skiljefaktor filmerna emellan. 

 

Audiell identitet - Reklammusik 

Reklammusik är en annan variabel som kan påverka ett varumärkes personlighet och förstärka 

budskapet på grund av de känslor musik kan framkalla hos människor och därmed 

mottagarna. Variabeln reklammusik kommer därför att mätas i medryckande pop/rockmusik 
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då detta uppfattats ha varit av stor användning hos producenten, respektive kategorin annat. 

Visserligen tilltalar inte all musik alla öron, dock vill man nå en målgrupp som man tror i 

majoritet kommer att påverkas positivt av den musik som valts fram att stärka 

reklamfilmernas budskap. 

 

Audiell identitet – musik, tal och övrigt ljud 

Till sist undersöks hur stor del av varje reklamfilm som består av musik, tal, respektive övriga 

ljud. Exempel på övrigt ljud kan vara vatten som porlar eller en motorcykel som startas etc. 

vilket också mäts i sekunder. Dessa variabler är ytterligare faktorer som producenten själv 

kontrollerar och som därför även påverkar varumärkets personlighet. 

 

4.2.3 Oberoende variabler och definitioner 

 

Vidare har två oberoende variabler valts ut för att kunna göra varumärkesidentitetsstudien 

över tid, se Figur 6. Den oberoende variabeln är något som inte kan förändras, exempelvis 

kön eller ålder likväl som exponeringstid och produktionsår. Därmed används en förklarande 

faktor för att mäta förändring eller skillnader.  

Figur 6 – Oberoende Variabler 

 

Oberoende variabel Variabelvärde 

Exponeringstid Filmen i antal sekunder 

Produktionsår Vilket år reklamen kom ut i tv 

 

Exponeringstid 

Den första variabeln exponeringstid har använts för att standardisera undersökningen genom 

att ha räknat om alla mätningar från sekunder till procent. På så sätt kan reklamfilmerna 

jämföras med varandra.  

 

Produktionsår 

Variabeln produktionsår är det året då reklamfilmerna kom ut i tv. Reklamfilmens 

produktionsår fungerar i studien som den förklarande faktorn för att göra mätningen över tid 



Varumärkesutveckling i värdeskapande tv-reklam 

 

 

 
22 

 

vilket syftet avser. Detta för att ta reda på vilka beroende variabler som förändras över tid och 

som kan ses ha en bidragande effekt på Gevalias märkesidentitet.  

 

4.3 Metodkritik 
 

Efter många försök att ta reda på hur många reklamfilmer som producerats inom temat 

”oväntat besök” utan resultat, utgår undersökningen från 18 reklamfilmer. Med reservation för 

att fler filmer finns, har studien ämnats bli en totalundersökning utifrån de filmer som faktiskt 

gått att hitta på internet och framförallt på Youtube. I Guldfisken och katten (2002) finns inte 

ljudet tillgängligt varför filmen i variablerna musik, tal och övrigt ljud kommer att tilldelas ett 

”missing value”. Med kunskap om vilken låt som används i filmen har denna ändå tilldelats 

svaret medryckande pop/rockmusik i variabeln reklammusik. All kunskapsinhämtning om 

filmerna har används i syfte att få ett så uttömmande resultat som möjligt.  

 

4.4 Materialpresentation 
 

Nedan visas en sammanställning av samtliga 18 reklamfilmer som ingått i studien. 

 

Reklamfilm Produktionsår 

Tyngdlyftaren 1991 

Granne genom väggen 1992 

Pooldyket 1992 

Tält i trädgård 1993 

Motorcykeltjej 1994 

Bungy jump 1995 

Piloten 1995 

Badkaret 1996 

Bergochdalbana 1996 

Astronauten 1997 

Husvagnen 1998 

Båt i poolen 1999 

Guldfisken och katten 2002 

Prästen 2002 

Parken 2004 

Dykare i poolen 2008 

Janne Schaffer 2010 

Loa Falkman 2010 
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5. Empiri 
 

I avsnittet nedan presenteras de resultat som framkommit i studien från urvalet i den 

kommunikativa identitetsmodellen inom områdena visuell, verbal, tematisk och audiell 

identitet. 

 

5.1 Visuell identitet 
 

Variablerna kaffesynlighet, musik, tal och övrigt ljud har räknats ut i procent eftersom 

filmernas exponeringstid varierat för att kunna ställa dessa mot varandra i en jämförelse. I 

Gevalias reklamkampanj från 1991 är kaffesynligheten i de tre första filmerna 20 procent i 

förhållande till hela reklamfilmen. Från den fjärde filmen från 1993 till millennieskiftet sjönk 

procentsatsen och höll sig i genomsnitt på 7 procent för att år 2002 i reklamfilmen; guldfisken 

och katten stiga till 17 procent. År 2008 gavs kaffesynligheten 32 procent. Trendlinjen lutar 

snett uppåt och tyder på en ökning i kaffesynlighet över tid. Delar vi upp tidaxeln i två delar 

så är kaffesynligheten 11 procent i genomsnitt innan år 2000 och 23.5 procent efter. Ökningen 

är mer än fördubblad. 

 

Figur 7 - Kaffesynlighet 
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5.2 Tematisk och Verbal identitet 
 

Variabeln dramaturgisk konstruktion, Figur 8, mäter i vilka reklamfilmer händelsen eller 

överraskningsmomentet är avsiktligt respektive oavsiktligt. Är händelsen oavsiktlig sker 

något som inte är planerat av en person i reklamfilmen för att få ett ”oväntat besök”. 

Exempelvis faller tyngdlyftaren (1991) igenom sitt golv som gett vika till kvinnans 

underliggande lägenhet då skivstången han lyfter är för tung. Samma sak sker i 

bergochdalbanan (1996) då åkattraktionen tvärstannar utanför ett kvinnligt tvillingpars hus. 

De två manliga tvillingarna i bergochdalbanan hamnar på så sätt på oväntat besök. Är 

händelsen istället avsiktlig har en rollfigur planerat att skaffa sig ett ”oväntat besök” I 

resultatet nedan finns flertalet reklamfilmer med ett avsiktligt överraskningsmoment först i 

slutet på tidsaxeln. Denna variabel kan således ses vara kopplad till sloganvariabeln i Figur 9. 

Reklamfilmerna från 1991 till och med 1999 har slogan ”när du får oväntat besök”. I den 

första avsiktliga reklamfilmhändelsen Guldfisken och katten (2002) ser en man sin kvinnliga 

granne ute på balkongen och vill få ett möte tillstånd och kommer därför på idén att placera 

sin guldfisk i en skål på sin balkong för att få hennes katt att hopp över. När detta sker 

springer kvinnan självklart över till honom och får syn på koppen med kaffe. Slogan som 

används vid avsiktliga möten blir istället ”när du vill ha oväntat besök”. År 2008 är slogan 

tillbaka till ”när du får oväntat besök” och händelsen har även setts som oavsiktlig och av 

slump, trots att det förmodligen aldrig skulle hända. De två senaste reklamfilmerna från 2010 

har även de kodats som avsiktligt överraskningsmoment, dock har man nu valt att använda 

slogan ”vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök”.  

 

Figur 8 - Dramaturgisk konstruktion 
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Figur 9 – Slogan 

 

 

Miljö är den andra variabeln att ingå i den tematiska identiteten. Reklamfilmerna har 

kategoriserats in i antingen offentlig, privat eller blandad miljö. Figur 10 utvisar att privat 

miljö var vanligare i början av Gevalias reklaminspelningar för att i mitten av tidslinjen 

övergå till mer offentliga miljöer. Från reklamfilmen Husvagnen (1998) kan vi dock se att det 

blir mer vanligt senare på tidaxeln att använda blandade miljöer för att marknadsföra kaffet. I 

Guldfisken och katten (2002) klämmer det sig in en privat miljö och här måste tilläggas att 

halva inspelningen sker på två balkonger utomhus, dock är detta ett privat område från 

allmänheten. 

Figur 10 – Miljö 
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I Figur 11 nedan har de 18 reklamfilmerna delats upp utifrån vilken kategori av miljö de 

tillhör. Sju stycken (39 procent) utspelar sig i offentlig miljö, fem stycken (28 procent) i privat 

miljö och resterande sex reklamfilmer (33 procent) i blandad miljö.  

 

Figur 11 - Miljöuppdelning; antal filmer i procent 

 

 

5.3 Audiell identitet 
 

I Figur 12 har variabeln reklammusik mätts i medryckande pop/rockmusik eller annan typ av 

musik. Resultatet visar att majoriteten på 14 filmer innehåller reklammusik som har en viss 

medryckande tendens i form av takter som går lite snabbare eller som kan få mottagarna att 

gunga i form av dess tyngd. Resterande fyra filmer har en annan typ av musik, bland annat 

opera och star trek tema.  

Figur 12 - Reklammusik 
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Inom audiell identitet ingår även variablerna musik, tal och övrigt ljud som kan mätas i 

respektive reklamfilm. Antal sekunder har gjorts om till procent för att återigen kunna göra en 

jämförelse filmerna emellan. I reklamfilmen guldfisken och katten (2002) saknas ljudet på 

den version jag fått tag på varför denna exkluderats ur mätningen. Dock har den fått komma 

med i diagrammet ovan (reklammusik) eftersom information hittats kring vilken musikstil den 

kan kategoriseras in i. I Figur 13 nedan kan vi se en ganska stor spridning på hur mycket 

musik som i tid används i reklamfilmerna. 

 

Figur 13 – Musik i procent 

 

 

Vi kan även se att fyra filmer har musik till hundra procent, dvs. att musik spelas genom hela 

reklamfilmen. Detta innebär vidare att varken tal eller övrigt ljud existerar. Dessa tre har ett 

uteslutande förhållande, när den ena variabeln mäts exkluderas de två andra under denna tid 

för att göra resultatet så synligt som möjligt. Tittar vi på trendlinjen är den svagt nedåtlutande 

vilket innebär att utrymmet för musiken minskar med tidsaxeln. Detta har en del av sin 

förklaring i kommande diagram. 

Ur Figur 14 nedan kan tydas att endast de tre senaste reklamfilmerna innehåller tal. Talet är 

ett sätt att marknadsföra Gevalia genom att förklara den. I samtliga tre filmer är det en 

kvinnlig röst som i dryga 20 procent av respektive reklamfilm pratar om Gevalia som produkt. 
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Figur 14 – Tal i procent 

 

 

 

Figur 15 visar resultatet för det ljud som framkommer då varken musik eller tal kan urskiljas. 

Detta har varit ljud av vatten, bilar eller annat. Här kan vi återigen se en tydlig spridning som 

inte ger något speciellt upphov till ett mönster. Eventuellt kan de tre filmerna (2002-2004) 

förhållas intressanta då tre filmer i rad inte innehåller annat ljud än bara musik, alternativt tal. 

 

Figur 15 – Övrigt ljud i procent 

 

  

0

5

10

15

20

25

tal

tal i %

0

10

20

30

40

50

60

70

övrigt ljud

övrigt ljud i %



Varumärkesutveckling i värdeskapande tv-reklam 

 

 

 
29 

 

6. Analys 
 

I följande avsnitt analyseras studiens resultat som är baserade på teorin om märkesidentitet 

och den kommunikativa identitetsteorin. Syftet med undersökningen har varit att titta på hur 

Gevalia valt att konstruera sina reklamfilmer för att se vilka variabler som kan sägas vara mer 

eller mindre varumärkesförstärkande. Detta har gjorts genom att undersöka Gevalias 

kärnvärde gästfrihet, vilken de själva sett som den identitet de vill förmedla till allmänheten. 

Utifrån den kommunikativa identitetsteorin av Melin har åtta variabler valts ut för att studera 

hur Gevalias gästfrihetsidentitet är konstruerat i reklamfilmerna. Man bör ha i åtanke att 

undersökningen är för begränsad för att kunna generaliseras till varumärkesidentitet i 

allmänhet. Dock skulle den kunna utgöra grund till en mer komplex komparativ studie med en 

annan bransch, exempelvis bilbranschen.  

I figuren nedan har den tidigare förklarade teorimodellen kopplats ihop med Gevalias 

kommunikativa identitet och visualiseras enligt följande:  

 

Figur 16 - Kommunikativ Identitet i Gevalias reklamfilmer 
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6.1 Visuell identitet 
 

Variationen i tid som resultatet från kaffesynlighetsvariabeln kan bero på är att Gevalia i 

början av sin kampanj var tvungen att arbetas in på marknaden för att göra mottagarna 

medvetna om vilket varumärke kampanjen tillhörde. Efter de tre första filmerna med en 

kaffesynlighet på 20 procent i respektive film kan mottagarna tyckas ha uppfattat vilket 

varumärke som låg bakom kampanjen. I kommande nio filmer (1993-1999) kan därför 

kaffesynligheten ha sjunkit till ett genomsnitt på 7 procent då producenten inte längre ser 

variabeln som lika viktig. När kampanjen kontinuerligt höll igång på 90-talet var publiken 

införstådda med att överraskningsmomentet i reklamfilmerna ofta handlade om Gevalia varför 

kaffesynligheten därför inte behövde vara lika stor. Efter uppehållet mellan 1999 och 2002 

ökade kaffets synlighet i bild återigen. Denna gång till 17 procent för att i nästkommande film 

samma år sjunka till 11 procent. Detta hävdar jag kan ha sin grund i att publiken återigen 

måste påminnas om Gevalia som varumärke. Det finns härmed ett mönster som visar på att 

kaffesynligheten ökar varje gång varumärket nyintroduceras på marknaden. Efter ett uppehåll 

är det allt viktigare att sätta produkten, dvs. loggan etc. i större fokus vilket tydligt görs i 2002 

och 2008 års reklamfilmer. 2008, efter ett fyraårigt uppehåll, ökade kaffesynligheten till hela 

32 procent. Allt sedan år 2000 kan reklamfilmerna utöver nyintroduktionen på marknaden 

även ses ha fått nytt fokus på grund av dess radikala ökning av variabeln. Genomsnittligen 

ligger kaffesynligheten på 23,5 procent efter millennieskiftet i jämförelse med 

genomsnittssiffran 11 procent innan millennieskiftet. Detta är en ökning med mer än 100 

procent vilket kan ha att göra med nya tider och intresset av att förnya sitt varumärke, därav 

nytt fokus. I den kommunikativa identitetsmodellen tillhör kaffesynligheten den visuella 

identiteten. Tydligt utvisar resultaten att denna faktor är en viktig del i varumärkets 

konstruktion och hur producenten väljer att kommunicera ut loggan etc. i syfte att bygga en 

stark identitet för att på sikt nå framgång. Detta sker som sagt framförallt vid reklamfilmernas 

uppehåll eftersom mer tid och fokus i bild ges åt kaffet. Den visuella identiteten i form av 

reklamens kaffesynlighet förstärkts även med hjälp av den situation som utspelas, dvs. i 

vilken situation man gärna skulle bjuda på en kopp kaffe. Detta då varumärket i sig vill visa 

sig vara det självklara valet för konsumenter då vi får gäster genom att förstärkas med 

reklamfilmernas handling. Vidare till denna variabel i den tematiska identiteten.  

 

6.2 Tematisk och Verbal identitet 
 

Variabeln dramaturgisk konstruktion hör i den kommunikativa identitetsteorin till den 

tematiska identiteten. Variabeln är på så sätt en stor del av temat i den situation som utspelar 

sig i reklamfilmerna. Det som framförallt utmärker Gevalia är det centrala temat i filmernas 

handling, det ”oväntade besöket”. Detta resultat stöds vidare av Melins argument om att temat 

är Gevalias mest utmärkande element och som därför är företagets viktigaste kommunikativa 

identitet. Oavsett om händelsen i reklamfilmerna är humoristiskt avsiktliga eller oavsiktliga är 

de gjorda med finess. Att Gevalia, enligt sig själva, valt att bygga sin identitet på den svenska 
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gästfriheten gör det sedan enklare för mottagarna att relatera till och att kunna uppskatta den 

situation som utspelas, vilket även ökar chanserna för produkten att konsumeras. Jenkins och 

Aaker menar att kundens identifiering med varumärket och att emotionellt engageras är 

otroligt viktigt. Då endast en liten del av konsumenterna gör rationella inköp måste 

producenterna fokusera på utförandet av reklamen i form av upplevelser som ger ett levande 

intryck. Detta i syfte att forma sina konsumenters sätt att identifiera sig med varumärket. Kan 

varumärkesinnehavaren knyta dessa band till sina mottagare har de lyckats skapa en stark 

identitet som är lättförstådd och även kan påverka sin publik och på så sätt nå framgång. När 

ett budskap även förmedlas med värme och/eller komik såsom Gevalia, och skapar ett 

perspektiv mottagaren kan relatera till, blir varumärket mer omtyckt. Aaker med flera menar 

att undersökningar visar på att bland annat användandet av humor, samma människor som 

målgruppen själv och en rimlig komplex historia är kriterier som gör reklam mer omtyckt. 

Följs en sådan typ av reklamutformning skapar producenten positiva attityder till reklamen 

hos mottagarna som de även kommer att komma ihåg längre. Puto och Wells menar även de 

att om marknadsföringsupplevelsen når mottagarna så kommer konsumenterna inte att 

komma ihåg varumärket utan att påminnas av den upplevelse som reklamen genererat. Humor 

kan även användas som ett sätt att dra till sig uppmärksamhet, enligt Aaker, och vidare ett bra 

sätt att förstärka ett varumärkes position på marknaden. Gevalia kan därför ses använda 

humor på ett strategiskt sätt för att skapa band till sin publik och för att göra varumärket 

ihågkommet och till det val konsumenten väljer vid inköp av kaffe.  

Slogan ”när du får oväntat besök” eller någon av de andra två versionerna, hör till den verbala 

identiteten och kan ses ha en förstärkande effekt på den dramaturgiska konstruktionen. 

Oavsett om överraskningsmomentet är avsiktligt eller oavsiktligt förklarar slogan den 

komiska situation som precis utspelats i ord. Att Gevalia ändrar sin ursprungliga slogan efter 

12 filmer med det oavsiktliga överraskningsmomentet till en ny som i tre filmer (2002-2004) 

representerar avsiktliga överraskningsmoment, kan ses som en variation i det mönster det 

föränderliga marknadsföringskonceptet påvisar. Dock var variabeln konstant i de 12 första 

filmerna vilket visar på tidens betydelse i värdeskapande tv-reklam då variationen i mönstret 

sker på sikt. Vidare skiljer sig reklamfilmerna från 2010 ytterligare från de med ett avsiktligt 

överraskningsmoment (2002-2004) med tanke på att man inte längre söker efter ett oväntat 

besök utan frågar publiken rakt ut om de faktiskt dricker Gevaliakaffe genom att nyttja slogan 

”vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök?”.  

Av variabeln miljö som också ingår i den tematiska identiteten kan vi urskilja att fördelningen 

mellan kategorierna offentligt, privat och blandad är jämn. Om variabeln som mäter 

spridningen på var händelserna utspelar, kan sägas att spridningen är så pass jämn att det inte 

finns någon specifik miljö som är mer eller mindre populär att använda sig av i utförandet av 

filmerna. Detta kan endast ses innebära att Gevalia valt att variera miljön för att skapa olika 

situationer för mottagaren att på olika sätt underhållas med. Det sista man vill är att tråka ut 

sin publik varför förändring är viktigt. Dock måste en förändring ske utan att förståelsen blir 

lidande. Händelserna tycks kunna vara både offentliga, privata eller blandade för att bygga 

upp en varumärkesidentitet kring gästfrihet, varför en kategori inte kan sägas vara mer 
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förmånlig att använda sig av framför den andra. Kategorin blandad återfinns i filmer först från 

1998 och framåt vilket tyder på att producenten vill visa mottagarna en viss variation. 

Samtliga reklamfilmer slutar med en man och en kvinna som dricker kaffe. Detta 

parförhållande menar Mary Jane Schillinger har att göra med den så kallade ”empatifaktorn” 

vilket väcker känslor hos publiken som kan relateras till det som personerna i reklamfilmen 

upplever. Melin tar även upp Aakers idé om att varumärket eller produkten ger en bild av 

användaren eftersom mottagare lättare kan relatera till och identifiera sig med kvinnor 

alternativt män som porträtteras i reklam och som använder produkten. Naturligtvis spelar här 

den kulturella identiteten en stor roll i den upplevelsebaserade reklamen. I svensk kultur är 

humoristiska överraskningsmoment, såsom i Gevalias reklamfilmer, ett bra sätt att attrahera 

sin publik på, medan idén kanske inte skulle fungera lika bra i andra kulturer med andra 

värderingar och livsstilar. Detta innebär att varumärkesproducenten måste anpassa sin reklam 

till den publik denne vill nå och använda de knep som går för att nå just denna publik på 

effektivast sätt. Alla människor är inte mottagliga för samma sorts humor och budskap. 

 

6.3 Audiell identitet 
 

Musik kan användas i reklam för att ge en större effekt åt det som sker. Reklammusiken hör 

till den audiella identiteten i den kommunikativa identitetsteorin och bidrar därmed till 

varumärkets personlighet. I de 14 reklamfilmer som innehåller medryckande pop/rockmusik 

skapar producenten en typ av coolhet av att konsumera märket Gevalia. Känslan mottagaren 

får av att lyssna till musik som påverkar ens känslor gör att vi lättare kan tänka oss in i 

situationer vi kanske tidigare upplevt eller skulle tycka roliga att uppleva. På så sätt kan vi 

relatera till eller leva oss in i den situation som gestaltas och skapa behovet att konsumera just 

det varumärke som kommersialiseras. Aaker med flera menar bland annat att relevant och 

omtyckt reklammusik bidrar till att skapa positiva attityder till reklamfilmer hos mottagarna. 

Efter att ha upptäckt hur viktig den tematiska identiteten är för varumärket Gevalia kan 

reklammusiken hävdas hjälpa till att lyfta dramat, dock ensam fungera som en svagare 

influens. Detta är något som kan ses i de tre senaste filmerna, från 2008, då Gevalia valt att 

tona ned musiken och fokusera på talet som berättar om Gevalia som produkt. De 

komponenter som påträffats ger kontinuitet, dock ligger variationen i det nya verbala. Varan 

måste beskrivas genom att talas ut, vilket även det setts ske efter millennieskiftet. Detta kan 

vidare tyda på att produkten återigen måste inarbetas i mottagarnas huvuden, men även på det 

att producenten vill följa konceptmönstret dock skifta variationen i budskapets konstruktion. 

En liten förändring i variation har vi tidigare sett vara bra för att fortsätta hålla mottagarna på 

det klara med vilket varumärke som marknadsförs, dock även att variationen är tillräckligt 

stor för att fortsättningsvis få publikens uppskattning. För att talet i reklamen dock ska hålla 

över tid måste produkten tydliggöras och få ett tydligare reklambudskap.  
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 
 

Denna avslutande diskussion ämnar förklara varför vissa variabler kan ha fått mer genomslag 

och därför ses vara bidragande faktorer till varumärket Gevalias framgång på grund av dess 

starka personlighet.  

Det som framkommit i studien är att Gevalia redan från tv-reklamens start grundat ett koncept 

i och med det ”oväntade besökstemat” som man behållit under 20 års tid. Nilson anser detta 

vara bra eftersom ett koncept bör vara konstant under en längre period för att underlätta 

kommunikationen producenten och mottagaren emellan. Det vi dock kan se utifrån detta 

mönster är en variation i de studerade variablerna. Den tydligaste variationen är slogan som 

under hela 90-talet anspelade på ”När du får oväntat besök”. Detta budskap förstärktes med 

hjälp av variabeln dramaturgisk konstruktion då överraskningsmomentet var oavsiktligt. När 

slogan ändrades till ”När du vill ha oväntat besök” efter millennieskiftet sker som sagt en 

variation i konceptet och händelsen i filmen ändras även till att bli avsiktliga 

överraskningsmoment, dvs. att en person får något att ske för att kunna bjuda in den andre på 

kaffe. Studien visar vidare att något tydligt har hänt över tid sedan Gevalia efter 

millennieskiftet införde en ökad kaffesynlighet i reklamfilmerna. Större fokus ges åt kaffet vid 

återlanseringen år 2002 och senare vilket kan bero på att Gevalia bytte reklambyrå vid år 2002 

respektive 2010 i syfte att skapa något nytt. Samtidigt hamnar själva händelsen mer i 

bakgrunden i jämförelse med filmerna på 90-talet där händelsen gavs hela fokuset. 

Synligheten av kaffet var endast stor i de första tre filmerna (20 procent) för att sedan sjunka 

då budskapet kom att bli inarbetat hos mottagarna. Det blir tydligt att man med större 

ansträngning måste hitta nya former och sätt att förnya sig på för att hålla sitt varumärke vid 

liv. Frågan är vad som kommer sen, hur länge kommer samma koncept egentligen att kunna 

användas? Kanske är en 20 års period nog med tanke på att man behövt ge marknadsföringen 

tre uppehåll för att inte trötta ut sin publik. Kanske är detta istället lösningen på alla 

marknadsförares problem? 

Trots att mer krut måste läggas på en variation av konceptet för att inte trötta ut publiken har 

Gevalia funnit ett starkt koncept som skapat en förväntan hos sin publik och kanske också en 

viss spändhet om vad som komma skall. Efter att ha fått ett gott mottagande från sin publik 

och som måste ses som ett syfte varför konceptet inte bytts ut, har det drama och den komik 

Gevalia använt sig av gått hem hos sina mottagare. Det som ligger till grund för deras starka 

varumärkesuppbyggnad är att de i respektive reklamfilm använder sig av den kommunikativa 

identitetsmodellen, om än omedvetet. Logga, slogan, dramaturgisk konstruktion och musik 

samspelar för att tillsammans lyfta produkten. Det som dock framkommit av större vikt och 

som även Melin påpekar är den tematiska identiteten. Jag vill även hävda att den verbala 

identiteten är minst lika viktig. Med det avsiktliga och oavsiktliga överraskningsmomentet 

som inarbetats med en touch av humor har Gevalia lyckats skapat en upplevelsebaserad 

historia kopplad till varumärket som mottagarna kommer ihåg och uppskattar. Tillsammans 

med slogan som förstärker handlingens budskap har varumärket funnit ett vinnande koncept. 
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Hur Gevalias framgångskoncept skulle kunna utvecklas vidare för framtiden tåls att fundera 

över. Det vi dock sett i och med studien är att en mer eller mindre grad av variation är viktig 

för att fortsätta kunna attrahera sin publik. Det jag personligen tycker att Gevalia bör gå 

tillbaka till är de mer komiska inslagen av det avsiktliga överraskningsmomentet. De två 

senaste reklamfilmerna har inte samma inslag av humor trots att de följer idén om det 

avsiktliga överraskningsmomentet. Dessa mer komiska inslag gjordes enligt studien endast i 

tre reklamfilmer (2002-2004) varför det finns mer utrymme och potential att utveckla en story 

som genom sin humor uppmärksammar publiken. I en fortsatt undersökning skulle en fråga 

kunna besvaras om hur Gevalia för framtiden bör konstruera en vidareutveckling av sitt 

koncept. Dock är detta en studie i sig och det vi hittills kan konstatera är att en mer eller 

mindre grad av variabelvariation är nödvändig för att hålla ett varumärkeskoncept vid liv och 

fortsättningsvis kunna attrahera sin publik. 
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Bilaga 1 

 
År Reklamfilm 

Längd 
i sek 

Dramaturgisk 
konstruktion 

Kaffesynlighet 
i sek Miljö 

1 1991 Tyngdlyftaren 30 oavsiktligt 6 Privat 

2 1992 Granne genom väggen 30 oavsiktligt 6 Privat 
3 1992 Pooldyket 30 oavsiktligt 6 Offentligt 

4 1993 Tält i trädgård 41 oavsiktligt 4 Privat 
5 1994 Motorcykeltjej 30 oavsiktligt 4 Offentligt 

6 1995 Bungy jump 30 oavsiktligt 2 Offentligt 

7 1995 Piloten 30 oavsiktligt 3 Offentligt 

8 1996 Badkaret 40 oavsiktligt 3 Privat 

9 1996 Bergochdalbana 40 oavsiktligt 2 Offentligt 

10 1997 Astronauten 70 oavsiktligt 2 Offentligt 
11 1998 Husvagnen 40 oavsiktligt 3 Blandad 

12 1999 Båt i poolen 40 oavsiktligt 3 Blandad 
13 2002 Guldfisken och katten 40 avsiktligt 7 Privat 

14 2002 Prästen 44 avsiktligt 5 Blandad 
15 2004 Parken 39 avsiktligt 10 Blandad 

16 2008 Dykare i poolen 28 oavsiktligt 9 Blandad 
17 2010 Janne Schaffer 41 avsiktligt 11 Blandad 

18 2010 Loa Falkman 41 avsiktligt 11 Offentligt 

       
 

 
År Reklamfilm Reklammusik 

Musik i 
sek 

Tal i 
sek 

Övrigt 
ljud i 
sek 

1 1991 Tyngdlyftaren Medryckande pop/rockmusik 28 
 

2 

2 1992 
Granne genom 
väggen Medryckande pop/rockmusik 28 

 
2 

3 1992 Pooldyket Medryckande pop/rockmusik 30 
 

0 

4 1993 Tält i trädgård Medryckande pop/rockmusik 15 
 

26 
5 1994 Motorcykeltjej Annat 26 

 
4 

6 1995 Bungy jump Medryckande pop/rockmusik 16 
 

14 

7 1995 Piloten Medryckande pop/rockmusik 30 
 

0 

8 1996 Badkaret Medryckande pop/rockmusik 30 
 

10 

9 1996 Bergochdalbana medryckande pop/rockmusik 26 
 

14 

10 1997 Astronauten annat 64 
 

6 
11 1998 Husvagnen Medryckande pop/rockmusik 23 

 
17 

12 1999 Båt i poolen Medryckande pop/rockmusik 31 
 

9 
13 2002 Guldfisken och katten Medryckande pop/rockmusik missing 

 
missing 

14 2002 Prästen Medryckande pop/rockmusik 44 
 

0 
15 2004 Parken Medryckande pop/rockmusik 39 

 
0 

16 2008 Dykare i poolen Medryckande pop/rockmusik 10 6 12 
17 2010 Janne Schaffer Annat 13 9 19 

18 2010 Loa Falkman Annat 21 9 11 
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År Reklamfilm Slogan 

1 1991 Tyngdlyftaren När du får oväntat besök 

2 1992 Granne genom väggen När du får oväntat besök 

3 1992 Pooldyket När du får oväntat besök 
4 1993 Tält i trädgård När du får oväntat besök 

5 1994 Motorcykeltjej När du får oväntat besök 

6 1995 Bungy jump När du får oväntat besök 
7 1995 Piloten När du får oväntat besök 

8 1996 Badkaret När du får oväntat besök 
9 1996 Bergochdalbana När du får oväntat besök 

10 1997 Astronauten När du får oväntat besök 
11 1998 Husvagnen När du får oväntat besök 

12 1999 Båt i poolen När du får oväntat besök 
13 2002 Guldfisken och katten När du vill ha oväntat besök 

14 2002 Prästen När du vill ha oväntat besök 
15 2004 Parken När du vill ha oväntat besök 

16 2008 Dykare i poolen När du får oväntat besök 
17 2010 Janne Schaffer Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? 

18 2010 Loa Falkman Vilket kaffe skulle du bjuda på om du fick oväntat besök? 
 

 


