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Abstract 

Problem och syfte: Hälsokommunikationen kring bröd har idag blivit alltmer komplicerad 

och restriktivt. Nya lagar påverkar vad som får, och inte får sägas i 

marknadskommunikationen kring bröd och gör det svårt för brödproducenter att nå ut med det 

tilltänkta budskapet. Utöver detta så har en stark hälsokultur växt fram i Sverige där brödet 

har fått mycket kritik. Pågen som anses vara marknadsledande inom brödproduktion har minst 

sagt märkt av denna trend och konsekvenserna av detta. Försäljningen av bröd har minskat de 

senaste åren i Sverige vilket har lett till bl.a. en stor förändring i hur företag kommunicerar 

med konsumenten angående bröd. Denna uppsats syftar till att ta reda på hur Pågens 

kommunikation har förändrats i och med hälsokulturen och vilka verktyg man använder i sin 

marknadskommunikation för att nå ut till konsumenten och möta den nya 

marknadssituationen.  

Metod och material: Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med personer som på ett eller 

annat sätt varit delaktiga i Pågens kommunikation och utformningen av reklamfilmerna. Två 

av intervjupersonerna arbetar hos Pågen och två är från respektive reklambyråer som Pågen 

har använt sig av.  Vi genomförde sedan en retorisk analys av reklamfilmerna ”Bakar med 

kärlek, del 1” och ”Äntligen! Ljust bröd med fullkorn”.  

Slutsats: Vi upptäckte att det finns många utmaningar kring om hur man kommunicerar om 

bröd. Vi fann att hälsokulturen har haft en stor inverkan på både Pågens 

budskapsformuleringar och hur/vart man väljer att kommunicera med konsumenten. Detta har 

inneburit en tydligare betoning av ingredienserna och näringsinnehållet i produkterna. 

Dessutom vill man betona produktionsvillkoren och– processen på ett helt nytt sätt. 

Nyckelord: Hälsotrend, hälsokommunikation, kvalitativa intervjuer, retorisk analys. 
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1. Inledning 

Bröd är en grundläggande föda i vår kultur och har funnits med sedan förhistorisk tid. Det har 

varit en viktig näringskälla genom alla tider och är fortfarande ett naturligt val till 

frukostbordet för svenskarna. Utbredda diskussioner kring brödets hälsobringande effekter har 

svept över landet de senaste åren. En starkt bidragande orsak är den hälsokultur som har växt 

fram i Sverige och som har förändrat svenskarnas syn på bröd. Pågen är idag 

marknadsledande inom brödproduktion i Sverige och har minst sagt märkt av denna kultur. 

”Bröd har målats upp som fienden. I och med detta så skadas även varumärken som 

producerar bröd.” – Seth Påhlsson 

Hälsotrenden i Sverige har inte bara påverkat hur vi svenskar ser på bröd utan även hur 

företag som Pågen kommunicerar för att anpassa sig efter förändringen. Man kan inte längre 

marknadsföra bröd med ordet nyttigt utan man måste hitta nya vägar för att nå ut till 

konsumenten. 
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2. Syfte 

2.1. Syfte & frågeställningar 

Vår uppsats syftar till att klargöra hur Pågens kommunikation har påverkats och förändras av 

den framväxta hälsokulturen i Sverige. Vi vill även ta reda på hur man har anpassat sig utefter 

denna trend och vilka verktyg man använt för att överensstämma med den rådande 

samhällsförändringen. 

 

- Hur har Pågens kommunikation påverkats och förändrats av den framväxta 

hälsokulturen i Sverige? 

- Hur är Pågens kampanjfilmer ”Bakar med kärlek, del 1” och ”Äntligen! Ljust bröd 

med fullkorn” utformade och vilka budskap vill de förmedla? 

 

2.2. Problemformulering 

Kommunikationen kring bröd och dess hälsoaspekter har på senare år blivit en allt känsligare 

fråga och högre krav ställs på brödproducenters budskapsformuleringar i deras 

marknadskommunikation.  Den hälsotrend som har växt fram i Sverige har bidragit till en 

minskad försäljning av bröd de senaste åren och stora utmaningar för brödproducenter att nå 

ut med en effektiv och anpassad kommunikation till målgruppen.  

Pågen, familjeföretaget som idag är Sveriges största brödleverantör, har minst sagt märkt av 

framväxten av denna samhällstrend. En stor förändring i sättet att kommunicera har skett och 

ett anpassat utbud av brödsorter har växt fram. Hälsotrenden har medfört många nya krav på 

hur kommunikationen med konsumenten måste gå till och brödet har i många forum målats 

upp som ett hot mot hälsan.  
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3. Bakgrund 

3.1. Pågen AB 

Anders och Matilda Påhlsson grundade A. Påhlssons bageri 1878 i Malmö. Bageriet växte 

snabbt i omfattning och företaget öppnade flera butiker runt om i Malmö och runt sekelskiftet 

öppnades ett stort bageri så att man kunde förse sitt eget bröd till andra butiker som företaget 

själv inte ägde. Fram till 1950-talet såldes företagets bröd oförpackat och det var i samband 

med att en ny förpackning introducerades som gjorde det möjligt att distribuera deras bröd till 

hela Sverige. 1965 ändrade A. Påhlssons bageri namn till Pågens Familjebageri, som senare 

fick namnet Pågen AB. År 2000 gick Pågen AB ihop med Pååls Bageri och de samlade 

företagen under ett och samma tak. Numera går företagen under ett och samma företagsnamn 

Pågen AB. Pååls Bageri har anor sedan 1800-talet och var verksamma i Göteborg. Under sju 

decennier verkade de båda företagen som två självständiga enheter trots att båda koncernerna 

tillhörde samma ägarfamilj. Pågen är än idag ett familjeföretag och för tillfället är det fjärde 

generationen Påhlsson som äger företaget. Idag omsätter företaget 2.7 miljarder och har 

omkring 1400 anställda. Pågen AB är ett av Sveriges mest framgångsrika bagerier med cirka 

35 procent av marknadsandelarna på mjukt bröd i Sverige.
 1

  De senaste tre åren har företaget 

visat negativa siffror i bokslutet och man har därför satsat ännu mer på export.
2
 2014 blev 

företaget utsett till Årets Livsmedelsexportör i Sverige. De mest framgångsrika exporterna har 

varit Gifflar och Krisprolls. Under 2013 exporterade Pågen över 19 miljoner förpackningar 

gifflar och det var en ökning med en tredjedel jämfört med 2012. 
3
 

3.2. Konsumtion av bröd  

Enligt statistik ifrån Livsmedelsverket som handlar om livsmedelskonsumtion och 

näringsinnehåll i Sverige ifrån 2012 så har både konsumtionen av bröd per person och 

konsumtionen av mjöl minskat de senaste åren i Sverige. 2010 konsumerade vi i Sverige 54.8 

kilo mjukt bröd per person i Sverige och 2012 konsumerade 50.2 kilo. Det är en minskning på 

4,2 kilo på bara två år. Den totala konsumtionen av mjöl och gryn i Sverige har minskat från 

622 miljoner kilo 2010 till 601 miljoner kilo 2012. Samtidigt ser man en ökning mellan 2010 

och 2012 på både frukt och grönsaker.
4
  

                                                           
1 http://www.pagen.se/Press2/Pressinformation/ (Hämtat: 22/4-2014) 
2 http://www.allabolag.se/5560786708/Pagen_AB (Hämtat 23/4-2014) 
3 http://www.mynewsdesk.com/se/livsmedelsforetagen__li/pressreleases/paagen-aer-aarets-livsmedelsexportoer-2014-982474 (Hämtat 22/4-
2014) 
4 http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301.pdf  

(Hämtat: 25/4-2014) 
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3.3. EU-förordning för närings- och hälsopåståenden 

I januari 2008 inledde den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) en 

vetenskaplig studie där de sammanfattade förslag som skulle ingå i funktionella 

hälsopåstående. Denna process pågick under ett par år och presenterades slutligen den 25 maj 

2012. Resultatet blev förordning (EU) nr 433/2012. Denna förordning har uppdaterats ett par 

gånger och under 2013 kompletterades den ytterligare och man antog fler hälsopåståenden. 

Genom denna förordning har man presenterat olika riktlinjer till exempel är det inte tillåtet att 

påstå eller använda sig av hälsopåståenden som inte är registrerade i Efsa databas. Grunden 

för denna databas är en lista på 222 godkända påståenden som framförallt består av vitaminer, 

fettsyror, specifika fiber och ett fåtal livsmedel som till exempel valnötter. Från och med 

december 2012 får inte hälsopåståenden som inte är godkända förekomma på förpackningar, i 

reklamsammanhang eller på webbsidor.
5
 

3.4. Hälsotrender 

På senare år har allt fler hälsotrender anammats av det svenska folket. På 2000-talet har dieter 

som LCHF, GI, 5:2 metoden och periodisk fasta tagit en allt större plats på agendan. Samtliga 

hälsotrender har cirkulerat i både tv-program, tidningar, bloggar och böcker. Optimal förlag 

genomförde tillsammans med företaget Demoskop en undersökning under 2013 där de utförde 

1000 telefonintervjuer med personer i åldrarna 18-89 år i Sverige. Där försökte de ta reda hur 

många som anpassade sin kost enligt LCHF principen som innebär mindre konsumtion av 

kolhydrater men som fortsatte att äta fett. Statistiken antydde att 16 procent av respondenterna 

svarade ”Ja, helt och hållet” eller ”Ja, till viss del”.
6
 En av Sveriges största bokhandlare på 

nätet, Adlibris presenterade en sammanställning av de mest sålda böckerna 2013 inom olika 

segment. Där presenterades en topplista från 1 till 5 och där kunde man avläsa att 4 av 5 

böcker inom segmenten hälsa/livsstil och kokböcker handlade om olika dieter.
7
 

  

 

 

                                                           
5 http://www.slv.se/sv/grupp1/livsmedelsforetag/Markning_och_pastaenden/Narings--och-halsopastaenden/  (Hämtat: 29/4-2014) 
6 http://mb.cision.com/Main/6193/9374535/95337.pdf (Hämtat:29/4-2014) 
7 http://www.mynewsdesk.com/se/adlibris_com/pressreleases/bokaaret-2013-topplistor-oever-aarets-mest-saalda-boecker-943906 (Hämtat: 

3/5-2014) 
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4. Tidigare forskning 

4.1. Hälsokommunikation 

Helena Sandberg som är en framstående forskare inom hälsokommunikation presenterade år 

2006 en utförlig studie som fick projektnamnet ”Kartläggning av marknadsföring av 

ohälsosam mat till barn”. Författaren anser att projekt var den första studien som 

överhuvudtaget har gjorts om livmedelsreklam i Sverige. I studien analyserade man bland 

annat vilka argument livsmedelsföretagen använde i sina reklamfilmer och hur de var 

utformade.
8
  Reklamfilmerna som man fokuserade på i den här studien var de som riktade sig 

mot barn och ungdomar, alltså unga konsumenter upp till 12 år. I denna studie har de bland 

annat analyserat vilka argument och associationer företagen använder sig av angående mat i 

reklamfilmerna. Efter en mer utförlig analys av livsmedelsreklamen har de kategoriserat in 

reklamen med tre olika rubriker: Snabbt och enkelt, Hälsa, motion och rörelse och Erotik och 

kärlek.
9
  

I kategorin Snabbt och enkelt använde livsmedelsföretagen argumentet att deras produkter är 

lösningen på konsumenternas tidsproblem eller att de har mycket tid att hämta om de väljer 

just deras produkt.
10

 I kategorin Hälsa, motion och rörelse beskriver man den rådande 

hälsotrenden som förekommer i samhället och framförallt angående socker och fetma som 

diskuteras kraftigt i media. I denna kategori ser man företag som marknadsför sig som ett 

nyttigare alternativ. De använder argument som mindre socker eller mindre fett. Ett tydligt 

exempel på detta är när livsmedelsföretag som säljer läsk lägger till ”no sugar added”.
11

 

Slutligen har vi kategorin Erotik och kärlek där såg de tydliga associationer mellan mat och 

kärlek, det förekommer även sensualism och erotik. Där tar de upp exempel på livsmedel som 

antigen formas eller ser ut som ett hjärta eller att reklambudskapet har med kärlek att göra. 
12

  

Gunilla Jarlbro är en annan framstående forskare inom hälsokommunikation som har forskat 

kring hälsobudskap i reklam. Författaren definierar skillnaden mellan kommersiell och icke-

kommersiell marknadsföring och menar på att kommersiell marknadsföring syftar på att 

uppmuntra oss individer att genomföra något, t.ex. att köpa en vara. Icke-kommersiell 

marknadsförings syftar istället på att motverka oss individer att utföra saker, t.ex. äta mindre 

                                                           
8 Sandberg, Helena (2006). "Välkommen till professor Godis": en studie om reklam, ohälsosam mat och barn. Lund: Media and 

Communication Studies, Lund University. s. 8 
9 Ibid. s. 56 
10 Ibid. s. 56 
11 Ibid. s. 57 
12 Ibid. s. 58 
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socker eller sluta snusa. Jarlbro (2008) menar på att det är lättare att utforma reklambudskap 

som syftar på att folk ska utföra något istället för att berätta varför man inte ska göra det. Hon 

diskuterar även möjligheten att gå tillbaka till äldre metoder som att undervisa i skolan om 

bl.a. kost för att förebygga att missledande åsikter skapas.
13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Jarlbro, Gunilla (2009). Internet som arena för hälsoförebyggande arbete. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. S.8 
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5. Teori  

Vi kommer i detta avsnitt redovisa de teorier som vi har tagit hjälp av för att nå fram till vårt 

resultat.  

5.1. Hälsokommunikation 

”Informationsrevolutionen har lett till en överbelastning av hälsobudskap av tyvärr många 

gånger bristfällig kvalitet”
14

 

Helena Sandberg (2005) som är en ledande forskare inom hälsokommunikationsfältet betonar 

vikten av mediernas genomslagskraft gällande hälsobudskap och hur dessa spelar stor roll för 

folkhälsan. Däremot är det svårare att definiera exakt hur hälsobudskapen i media påverkar 

allmänheten och dess förståelse kring ämnet. Hälsokommunikationen på 90-talet i Sverige 

cirkulerade mycket kring svenskarnas förvånansvärt höga överviktantal, då problemet lyftes 

upp som en hälsorisk, idag yrkar Sandberg (2005) att hälsa snarare reduceras till ett 

utseendeproblem.
15

Lösningen som förmedlas i media, gällande övervikt, har tidigare varit 

någon form av uppmuntring till fysisk aktivitet. Kosten har däremot varit ett känsligare 

område att använda som förslag på lösning, detta är dock något som har förändrats, och 

används mer på senare år. 
16

 

5.2. Repositionering 

Repositionering handlar enligt Henrik Uggla (2006) om att ”förändra något som redan finns 

etablerat på marknaden och i människors medvetande.” Man vill alltså ändra hur 

konsumenterna tänker och tycker om ett visst varumärke eller produkt. Repositionering kan 

ske på olika sätt beroende på person och företag och kan fungera lika bra för en 

fotbollstränare som ändrar formationer på planen eller med en art director som behöver 

förändra en logotyp åt sitt företag. 
17

 

Det som blir intressant för vår uppsats är att undersöka repositioneringen av Pågens 

produkter, då de lanserar runt 10-20 nya brödsorter varje år.
18

 Uggla (2006) betonar faran i att 

fastna i ett föråldrat produktsortiment som i sin tur kan leda till ett företags förfall. När en 

produkt, eller som i detta fall en brödsort, blir impopulärt, föråldrat eller helt enkelt inte 

stämmer överens med en samhällsförändring kan det ibland vara den enda utvägen att 

                                                           
14 Sandberg, Helena.(2005) Medier som arena för hälsokommunikation s.29 
15 Ibid s.30 
16 Ibid s.31 
17 Uggla, Henrik (2006). Positionering: teori, trend & strategi. 1. uppl. Malmö: Liber s.160 
18 Bröd så in i Norden! Brödrapport, Pågen, 31/1 - 2014 
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repositionera produkten. Detta bygger dock på att differentieringen har tagits fram från den 

ursprungliga handlingsplanen
19

 

5.3. Sändaren och mottagaren  

Eftersom vårt uppsatsämne cirkulerar kring frågan om hur en samhällstrend påverkat ett 

företags kommunikation är Uses and Gratificationsforskningen (användarforskningen) en bra 

grundteori till ämnet. Där ställer man sig frågan ”Vad gör publiken med medierna?” istället 

för tvärtom. Gripsrud (2011) menar på att forskare tog fram detta synsätt efter att man 

upptäckt att medierna inte längre hade den ”allsmäktiga makt” som uppmålades utan var mer 

och mer beroende av insikten i individens vardagsliv.
20

 Forskarna ville ta reda på vad 

människorna ville få ut av mediekonsumtionen och kom fram till att behovet av social 

tillhörighet, behovet av självbekräftelse och framförallt informationsbehovet var de mest 

tillfredställande faktorerna
21

. Teorin har dock fått kritik för att vara alldeles för inriktad på 

individen och lämnar ute viktiga faktorer som normer, värderingar, sociala omgivningar och 

aspekter. 
22

Vi kommer inte att göra en utförlig anknytning till denna teori i 

resultatredovisningen utan har med den dels för att teorin kan vara intressant att applicera till 

den fortsatta forskningen och dels för att vi tycker den ger stöd till våra tankegångar genom 

hela arbetets gång. 

Forskning som lyfter upp mottagarens riskbedömning i samband med intaget av olika 

mediebudskap kopplas ofta till agenda setting-teorin.  Här säger man, till skillnad från 

andvändarforskningen, att medierna och deras agenda påverkar och styr på den 

interpersonella nivån, alltså samspelet mellan människorna. 
23

  

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Uggla, Henrik (2006). Positionering: teori, trend & strategi. 1. uppl. Malmö: Liber s.169 

20 Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos s.82 
21 Ibid s.83 
22 Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 52 
23 Jarlbro, Gunilla (2010). Hälsokommunikation: en introduktion. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur AB s.58 
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Det är i princip alltid lättare för mottagaren att ta till sig ett budskap om det har en ”positiv 

ton”. Därför lyfter sändaren hellre upp fördelar än nackdelar i sin kampanj, istället för att säga 

”om du äter onyttigt så mår du sämre” yrkar man istället för att ”om du äter nyttigt så mår du 

bättre”. Positiva budskap har även större inverkan när det kommer till att skapa en förändring 

hos individen och se fördelarna med det hälsosamma beteendet.
24

Jarlbro (2010) tar upp sex 

olika steg om hur och när man ska applicera budskap med ”positiv ton”; 

1. Om ämnet inte är känt för mottagaren ska man använda känslomässiga positiva 

budskap som t.ex. visa upp skillnader mellan olika beteenden, uppvisning eller s.k. 

vittnesreklam. 

2. Om mottagaren känner till ämnet sedan tidigare ska man använda indirekt positiva 

budskap. Om man vill undgå selektiv uppmärksamhet på grund av att mottagarna är 

uttråkade eller sett alldeles för mycket av samma budskap så är humor och positiva 

känslor effektiva att applicera i budskapet. 

3. ”Var försiktig med att använda positiva budskap om ämnet associeras med starka 

negativa känslor. Det är svårt att använda positiva känslor för att förändra starkt 

negativa attityder.”
25

 

4. Om målet med budskapet är att förändra mottagarens synsätt, mentala referensram 

eller perspektiv så kan det vara effektivt att använda positiva budskap, och därmed 

ändra kampanjens fokus. 

5. Positiva budskap har mer slagkraft än negativa när du vill öka samtycke hos 

mottagaren då det troligare skapar en känsla av kontroll.  

6. ”När mottagarna är obeslutsamma och förvirrade(vilket ofta kan vara fallet i 

samband med hälsofrågor) är positiv påverkan en excellent strategi”
26

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Jarlbro, Gunilla (2010). Hälsokommunikation: en introduktion. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur AB s. 86 
25 Ibid. s. 38 
26 Ibid s. 87 
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5.4. Övertalning och strategier 

Strategi är en term som ofta förekommer inom marknadsföring och PR. Lars Palm menar att 

den valda termen ofta missbrukas inom detta sammanhang och den kan användas i flera olika 

syften. Men trots detta så definierar Palm begreppet strategi enligt följande ”resultatet av ett 

val, baserat på definition av mål, målgrupp och utgångsläge, mellan ett begränsat antal 

handlingslinjer, i syfte att uppnå ett på förhand bestämt mål.” 
27

 Lars Palm tar upp två 

centrala begrepp som han anser är viktiga när det handlar om att forma en övertalningsstrategi 

och det är involvering och informationsbearbetning.
28

 Palm urskiljer tre olika definitioner av 

involvering som är relevant att undersöka hos mottagaren samt om det är hög eller låg 

involvering:  

Ämnesinvolvering beskriver vilken kunskap mottagaren har i det aktuella ämnet. Ofta är det 

en fördel om sändaren uppnår en hög ämnesinvolvering hos mottagaren eftersom mottagaren 

har lättare att ta till sig informationen då.  

Ståndpunktsinvolvering innebär vilken relation eller ståndpunkt man har i en specifik fråga 

som t.ex. miljö eller abort. Eller så kan det vara att man är engagerad i ett varumärke. 

Beslutsinvolvering handlar om ett budskap t.ex. ett reklambudskap i en reklamfilm. Det kan 

även vara en intention eller ett beslut om man ska köpa eller inte köpa något. En hög 

beslutsinvolvering innebär att ens beslut känns viktigt och därför är det svårare att avgöra, en 

låg beslutsinvolvering betyder däremot att beslutet är obetydligt och är lättare att ta. 
29

 

En allmän term som beskriver processen där mottagaren tolkar ett informationsinnehåll 

existerar inte enligt Lars Palm utan det finns flera termer som betyder i stort sätt samma sak.
30

 

Däremot kan man finna ett samband mellan begreppen involvering och 

informationsbearbetning. Vill man öka graden av informationsbearbetning så kan man 

genomföra detta genom att öka graden av involvering. Palm menar på att desto högre grad 

ämnesinvolvering mottagen har, ju mer detaljerat granskar mottagaren informationen. Det 

finns även ett samband mellan ståndpunktsinvolvering och informationsbearbetning.  

När man analyserar ett meddelande som ligger nära ens personliga åsikt så granskar man 

innehållet på liknande sätt som vid ämnesinvolvering. Desto högre ståndpunktinvolvering 

mottagaren har i det aktuella meddelandet, ju mer detaljerat analyserar och tolkar man 

                                                           
27 Palm, Lars (1994). Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge. Diss. Lund : Univ. s. 79 
28 Ibid. s. 82 
29 Ibid. s. 88ff 
30 Ibid. s. 84 
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informationsinnehållet som förekommer. Det blir dock en skillnad om meddelandet avviker 

ifrån ens egen ståndpunkt. Ambitionen att analysera information som är utanför ens 

ståndpunkt har till en början samma kurva som tidigare fram tills involveringen går över en 

särskild nivå, då finns det en risk att mottagaren avstår eller missuppfattar fientliga budskap.
31

 

Lars Palm menar att för att man ska kunna nå ut med information inom ett specifikt ämne är 

det viktigt att målgruppen är intresserad över ämnet. För att kunna nå ut med ett effektivt 

budskap och skapa intresse är det därför viktigt att tänka på vissa saker. Han tar bland annat 

upp begreppet närhet som ett hjälpmedel. Begreppet närhet beskriver han enligt följande ”att 

en fråga kännetecknas av närhet innebär att den rör mig personligen och att konsekvenserna 

av den ligger nära i tiden”.
32

 Palm menar att hälsoämnen är något som berör begreppet närhet 

i allra största grad. Några exempel på detta är sex, övervikt, kost, motion och hudvård.  Om 

man vill skapa närhet omkring det ämne man vill kommunicera bör man enligt Palm använda 

sig av tre begrepp Igenkänning, Personifiering och Konsekvensbeskrivning.  

Igenkänning handlar om att sändaren använder sig information som mottagaren känner till sen 

tidigare och paketerar in ny information i denna. 

Personifiering innebär att istället för att rikta ett problem i samhället mot en grupp människor 

så kan man ta ner det på individnivå och beskriva en enskild händelse. Exempel på detta kan 

vara en cykelolycka där en person omkom för att personen inte använde hjälm. Då är det 

relevant att fokusera på individnivå och förklara just det här specifika fallet och inte fokusera 

på generell statistik på cykelolyckor.  

Konsekvensbeskrivning handlar om att sändaren ska förklara för mottagaren vad som är 

lämpligt respektive felaktigt i den aktuella frågan. Samtidigt som de skildrar konsekvenserna 

om man följer eller inte följer deras råd.
33

 Exempel på detta kan t.ex. vara tvättmedel. Om 

man väljer just deras produkt blir det betydligt renare än andra produkter samt att de är mer 

miljövänliga än andra konkurrenter.  

 

 

 

                                                           
31 Palm, Lars (1994). Övertalningsstrategier: att välja budskap efter utgångsläge. Diss. Lund : Univ. s. 92 ff 
32 Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur S. 60 
33 Ibid. s.61 f 
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5.5. Omvärldsanalys 

”Problemet är att omvärlden ständigt förändras, ibland långsamt, ibland mycket snabbt. 

Ingen organisation kan slå sig till ro med att det går bra för stunden, i morgon kanske 

förutsättningarna har förändrats.” 
34

 

Företag måste hela tiden leva med osäkerheter som att inte veta hur omgivningen ser ut och 

kommer se ut i framtiden. Det finns alltid en osäkerhet kring vad en utveckling eller 

samhällstrend medför. Därför är det viktigt att genomföra en omvärldsanalys för att skapa sig 

en bättre föreställning om hur omvärlden ser ut och kommer se ut i framtiden. Det handlar om 

att samla in data om omgivningen som kan påverka företagets utveckling och verksamhet. 

Resultatet kan i sin tur leda till bl.a. utveckling av nya produkter eller genomförande av nya 

informationskampanjer för att anpassa sig till en samhällsnorm eller förändring.
35

 

I vår analys av Pågens kommunikation är det viktigt att inom omvärldsanalysen applicera det 

amerikanska begreppet issues management för att lyfta upp frågor som kan vara relevant för 

fortsatt forskning inom ämnet. I vår uppsats blir bl.a. hälsoaspekten en viktig fråga att 

fortsätta forska kring då det har, och haft, en väldig stor betydelse för Pågens kommunikation 

och försäljning.  

Genomförandet av ”issues management” delas upp i fem steg i Larssons (2008) bok
36

; 

1) Identifiering 

Första steget är att säkerställa ”vad som håller på att hända”, alltså att identifiera trenden och 

avgöra om det kan påverka organisationen. 

2) Avsökning 

Det är sedan viktigt att få mer information om samhällstrenden ute i ”verkligheten” och se vad 

som sägs om trenden i olika medier.    

3) Bevakning 

När man har hittat en opinion eller ett medium som visar sig vara ledande i debatten är det 

viktigt att bevaka denna.  

4) Analys 

                                                           
34 Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s.97 
35 Ibid s. 99 
36 Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s. 100 
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Analysen ska i sin tur bidra med lösningar på frågan för att på bästa sätt tackla 

samhällsutvecklingen. Här ingår en rad andra faktorer som behövs undersökas som t.ex. etiska 

aspekter, samhälls- och miljöförhållanden och potentiella begränsningar.  

5) Prioritering av åtgärder  

Efter dessa fyra första steg blir valet av åtgärder viktigt för att organisationen ska utvecklas åt 

rätt håll.  

 En faktor som är viktig att lyfta upp är de etiska aspekterna kring hälsokommunikationen då 

den övergripande aktuella debatten, och mediebevakningen, tar en stark ställning gentemot att 

bröd är ett onyttigt tillägg till vardagsmaten, till skillnad för några år sedan då det lyftes upp 

som det motsatta. Vi vill med hjälp av denna teori både tydligt definiera den s.k. ”hälsotrend” 

vi lever i nu och även sammanställa de faktorer som är viktiga för ett företag som Pågen att 

bevaka för en lyckad framtida extern kommunikation. 

”Man vill alltså förstå vilka underliggande strömmar i samhället som påverkar vart vindarna 

blåser”
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Genf, Linda & Laurent, Johanna (2008). Omvärldsanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: Liber s.8 
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6. Metod  

I detta kapitel kommer vi att klargöra vilket tillvägagångsätt som vi har valt att använda i 

denna studie. Vi kommer att beskriva vår vetenskapliga metod och resonera kring valet av 

metod, urval och avgränsning. I avsnittet kommer vi att definiera hur vi har strukturerat 

intervjuerna och den retoriska analysen. Därefter kommer vi att klargöra hur utförandet har 

gått till. Avslutningsvis kommer vi att reflektera kring studiens reabilitet och validitet och föra 

en diskussion kring valet av metod.  

6.1. Metodval  

Eftersom vårt syfte med undersökningen dels har som mål att se hur Pågens kommunikation 

har förändrats i och med hälsokulturen, och dels vad de använder för verktyg i sin 

kommunikation för att nå ut till konsumenten har vi använt oss av två olika metoder. Den 

retoriska analysen syftar främst till att kartlägga vad för språk, argument och 

kommunikationssätt som Pågen använder sig av i deras budskapsformuleringar och hur 

kommunikationsprocessen hänger ihop. Därefter ville vi få en bättre helhetsbild av Pågen som 

organisation, hur de har bemött hälsotrenden och hur denna har påverkat Pågen genom att 

använda kvalitativa intervjuer.  

Nedan redovisar vi en mer utförligt beskrivning av våra metodval som vi har använt oss av för 

att nå fram till vårt resultat. Metoderna är övervägande av kvalitativ karaktär och vårt mål är 

att alla ska bidra till att vi ska kunna skapa just giltighet och tillförlitlighet i våra argument 

och i vår analys. Vi har likt hermeneutiken ett kvalitativt förhållningssätt eftersom vi vill ta 

reda på hur hela kommunikationsprocessen hänger ihop och därför blir det viktigt att 

analysera såväl sändare(Pågen) som producent(reklambyrå). 
38

   

6.2. Retorisk analys 

Den klassiska retoriken handlar om att behärska talets konst och framförallt förmågan att 

övertyga och att skapa tillit till sin publik, eftersom talaren vill framstå som trovärdig.
39

 

Retoriken har utvecklats en del sedan den klassiska retoriken formades under antiken och idag 

är innebörden vad retorik är mer omfattande än bara språket. Karlberg och Mral anser att 

retoriken är en vetenskap med teorier och metoder som skapar förståelse och tolkning av ett 

                                                           
38 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur s.12 
39 Ibid. s.9 
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budskap.
40

 Det är just detta förhållningssätt, retoriken som vetenskap som utgör grundtesen i 

deras retoriska analys. Genom att applicera denna analys försöker man ta reda på hur sändaren 

producerar ett budskap som i slutändan ska övertyga mottagaren. Vi har valt att använda en 

retorisk analys i vår studie eftersom vi är intresserade att analysera reklamfilmerna mer 

ingående och verkligen förstå varför de är utformade som de är och vilka verktyg som 

används för att påverka målgruppen. En retorisk analys har likt hermeneutiken sin 

utgångspunkt att man vill förstå hela kommunikationsprocessen och inte bara utvalda delar. 

Enligt hermeneutiken kan man endast förstå enskilda delar ur texten genom att förstå hur 

helheten hänger ihop.
41

 Därför anser vi att en retorisk analys är användbar för vår studie 

eftersom vi vill analysera hur hela kommunikationsprocessen hänger ihop.  

Som utgångspunkt i vår retoriska analys har vi använt oss utav Maria Karlberg och Birgitte 

Mrals modell i boken Heder och påverkan. Vi har gjort ett medvetet val att inte använda alla 

steg som presenteras i deras modell utan vi har fokuserat på de vi anser är mest relevanta för 

vår studie. Karlberg och Mral anser att deras modell inte behöver följas rakt av utan man ska 

utgå ifrån att man plockar ur de mest relevanta retoriska verktyg som passar för varje enskild 

studie. De syftar endast på att vara en inspirationskälla och ett hjälpmedel.
42

 För att skapa en 

övergripande bild av retoriken som kommuniceras i reklamfilmerna har vi valt att använda 

följande steg ifrån Karlberg och Mrals modell. Det första steget är kontexten, steg två är 

dispositionen och det sista steget som vi har valt att använda är grundläggande medel för att 

övertyga. Nedan följer en detaljerad sammanfattning av varje enskilt steg som vi har valt att 

använda i vår studie. 

6.3. Retoriska verktyg 

I den inledande fasen i steg ett vill man komma fram till vad den allmänna innebörden med 

texten är. För att man ska kunna lära sig något om texten behöver man därför studera 

kontexten i sammanhanget. I vårt fall vill vi komma fram till reklamfilmens kontext och det 

gör vi genom att studera filmens genre, retoriska situation, publik, retoriska problem och 

talare.
43

 När man vill skapa sig en uppfattning om textens allmänna innebörd bör man först 

bestämma vilken textgenre den tillhör och vart den presenteras. Är det till exempel en annons 

eller en nyhetsrapportering. Det är även väsentligt att studera vart den presenteras är det i 

                                                           
40

 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur s.11  
41

 Ibid. s.12 
42

 Ibid. s.20 
43

 Ibid. s.21 
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print, webb eller tv. När man har bestämt vilken genre texten passar in på bör man också 

bestämma vilken retorisk genre texten tillhör.  

Det finns tre olika retoriska genrer att applicera och det är genus deliberativum, genus 

demonstrativum och genus judiciale. Genus deliberativum kan man kortfattat beskriva som 

det politiska talets genre. Talaren eller sändaren av meddelandet bestämmer alltså om man ska 

vara för eller emot handlingen om man strävar efter att nå ett gemensamt beslut i den aktuella 

frågan.
44

 Genus demonstrativum är en allmän benämning för högtidliga tal som ofta 

förekommer på bröllop och begravningar eller ett hyllningstal som kan förekomma när någon 

utför en bragd. Ambitionen som talaren bör ha är att lyfta fram utmärkande egenskaper hos en 

person eller en särskild händelse. Det behöver alltså inte vara en specifik person som du talar 

om, man kan också lovorda eller kritisera en fotbollsklubb, kommun eller ett företag. Till sist 

har vi genus judiciale som ofta förekommer i olika juridiska uttalanden, kan appliceras av en 

advokat i ett försvar eller i ett anklagande av en åklagare. Det bygger på att stärka sina egna 

argument genom att försvara eventuella handlingar eller beskylla motståndaren.
45

 Per 

definition behöver inte en text tillhöra en enskild genre utan den kan ha egenskaper av flera. 

Karlberg och Mral tar upp problematiken som kan förekomma i till exempel en reklamfilm. I 

en reklamfilm kan det förekomma egenskaper ifrån flera retoriska genrer och därför kan det 

ibland vara svårt att bestämma sig för en specifik. De menar att en kategorisering främst ska 

vara till för att skapa en övergripande bild vad det är för typ av text och vilka retoriska 

funktioner som den innehåller.
46

  

När man ska analysera den retoriska situationen som råder är det viktigt att sätta texten i ett 

konkret sammanhang. Därför är det viktigt att ta reda på vilka yttre faktorer som påverkar 

retoriken i texten. I varje retorisk situation finns det specifika regler som på ett eller annat sätt 

kan påverka resultatet, det kan vara på grund av lagstiftning eller en överenskommelse eller så 

kan det bero på vilken situation som råder om det till exempel är privat eller offentligt. Det 

finns många faktorer som kan påverka, därför är det viktigt att vara påläst och ha kunskap om 

situationen. 

Därefter är det relevant att analysera vilka som utgör publiken. Sändaren av meddelandet bör 

veta vilka den tilltänka publiken är eftersom det är viktigt att anpassa meddelandet utifrån 

vem man vill kommunicera med. Sändaren bör anpassa meddelandet till publiken annars finns 

                                                           
44

 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur s.22 
45
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det en möjlighet att de missar det egentliga budskapet. Därför vill man tidigt komma fram till 

vem den tilltänkta målgruppen är. Karlberg och Mral menar på att det är viktigt att ha i åtanke 

att det är publiken som sätter spelreglerna för hur meddelandet som kommuniceras ska tolkas. 

Därför är det viktigt för sändaren att anpassa språket utifrån målgruppen.
47

  

Det är även betydelsefullt att identifiera talarens retoriska problem när man vill kommunicera 

med den tilltänkta publiken. Exempel på retoriska problem kan vara fel, ofullkomligheter 

eller faror som kan tänkas användas emot talaren. Kortfattat är retoriska problem 

invändningar som publiken kan tänkas använda mot talaren och därför är det upp till talaren 

att bemöta invändningarna med språkligt medel. Därför är det viktigt att känna till 

argumenten så man kan bemöta invändningar på rätt sätt.
48

  

När man ska identifiera talaren och författaren så är det viktigt att ha i åtanke att det inte 

behöver vara samma person. Det kan vara fler personer som är inblandade i både 

framförandet och produktionen av texten. I vår analys är talaren eller avsändaren av 

meddelandet Pågen, och författaren av meddelandet reklambyrån Valentin & Byhr. Det är en 

vanlig förekomst inom reklambranschen att flera personer är inblandade i produktionen av 

texten.
49

 

I steg två ska man analysera hur textens disposition ser ut. I den klassiska retoriken bör man 

strukturera ett tal i fem olika delar. Först har vi exordium som är inledningen då strävar man 

efter att vara uppmärksam, välvillig och läraktig. Det handlar om att skapa ett intresse och få 

publiken att bli intresserad och nyfiken. Därefter följer narratio som utgör bakgrunden till 

budskapet. Det handlar om att gripa tag och sätta publiken i fokus. Publiken vill känna att de 

är en del av samtalet och därför är det upp till talaren att anpassa talet efter publiken. 

Propositio utgör kärnan i ett tal och där presenteras innebörden eller tesen i talet. 

Argumentatio är de argument som framförs av talaren. Conclusio är den sista delen i ett tal 

och är samma sak som sammanfattning. Avslutningen kan variera beroende på vad man har 

för ändamål men enligt den klassiska retoriken bör man upprepa de starkaste argumenten ifrån 

talet.
50

 

I det tredje steget analyseras vilka grundläggande medel som används för att övertyga. Inom 

retoriken använder man tre centrala begrepp för att avgöra detta ethos, pathos och logos. 

                                                           
47 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur s.25f 
48 Ibid. s.25 
49 Ibid. s.26 
50 Ibid. s. 29f 
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Ethos handlar kortfattat om att övertyga sin publik genom att använda sin personlighet och 

trovärdighet i det aktuella samtalet. Karlberg och Mral skriver att när man ska analysera ethos 

handlar det om att förstå hur sändaren av texten (talaren, författaren, företaget) ställer sig 

bakom medelandet och hur de försöker styrka sin identitet i framförandet.
51

 Pathos går ut på 

att övertyga sin publik med hjälp av känslor. Det handlar om att väcka känslor hos sin publik 

och det kan man göra med hjälp av glädje eller sorg. I reklambranschen förekommer det ofta 

att företaget lyfter fram sin produkt eller tjänst som lösningen på ett problem. Logos använder 

man när man vill lyfta fram fakta eller förnuft för att påverka publiken.
 52

  

6.4. Kvalitativa intervjuer 

För att få en bättre inblick och förståelse kring skapandet och receptionen av Pågens 

reklamfilmer och hur kommunikationen har förändrats har vi genomfört kvalitativa intervjuer 

med personer som är insatta och har kunskap inom ämnet hos Pågen och diverse 

reklambyråer. Vid kvalitativa intervjuer är det vanligt att använda informant som beteckning 

på den som intervjuas då vi som undersöker har som mål att informeras om intervjupersonens 

insikter, reflektioner och andra åsikter kring det valda temat.
53

 

Vi har genomfört de som Östbye (2004) kallar för semistrukturerade intervjuer då vi före 

intervjun har ett bestämt ett tema och frågor för intervjupersonerna men som i sin tur kan leda 

till någon vidare diskussion. Denna intervjuform kännetecknas av öppna frågor som lämnar 

rum för att informanten med stor flexibilitet ska kunna svara på frågorna och ge möjligheten 

till uppföljande frågor. 
54

 Larsson (2010) delar upp intervjustudiens faser i 7 steg 
55

  

 Tematisering 

 Planering 

 Urval 

 Intervjuer 

 Utskrift och bearbetning 

 Redovisning och analys 

 Rapportering 

                                                           
51 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur. s. 31 
52 Ibid s. 35 f 
53 Østbye, Helge (2004). Metodbok för medievetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi s. 102 
54 Ibid s. 103 
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6.5. Utförandet 

Informationsinsamlingen för de semistrukturerade intervjuerna skedde till största delen av 

personliga möten med personer som på ett eller annat sätt är inblandade i Pågens 

kommunikation och utveckling. Intervjuerna spelades in och finns sparade men då en 

transkribering av 4 timmars intervjumaterial inte ansågs vara aktuellt för oss har vi istället 

tagit fram ett referat från varje intervju. Vi komprimerar alltså informationsinsamlingen av 

dessa intervjuer och skriver ut detta i ordningsföljd eftersom vi inte ska genomföra en direkt 

analys av själva intervjusvaren, utan snarare använda informationen för att kartlägga 

problemen och stödja våra argument. 

Eftersom bara en av oss kunde åka ner till Malmö för att genomföra intervjuerna var 

egentligen det enda kravet på intervjuplats att det inte fanns några störande ljud då allt skulle 

behövas spelas in. Det naturliga valet blev därför respektive intervjupersons 

kontor/konferenssal i Malmö.  

Finn Påhlsson, Pågen - Intervjuad den 8/5 – 14  

Finn Påhlsson är ägare och f.d. koncernchef för brödfabriken Pågen. Han är i dagsläget 

involverad i allt från produktion, marknadsföring och produktutveckling och blev då för oss 

en självklarhet att genomföra en personlig intervju med.  

Med intervjun med Finn Påhlsson var målet att få en övergripande bild av verksamheten, dess 

historia och kommunikationsvägar för att sedan gå in mer på djupet med bl.a. 

kommunikationsansvarige på Pågen och med några av skaparna till Pågens reklamer.  

Boel Lagerwall, Pågen - Intervjuad den 9/5 – 14    

Boel Lagerwall är kommunikationschef på Pågen vilket kortfattat innebär, enligt henne själv, 

att ansvara för ”allt vi(Pågen) säger”. Hon ansvarar alltså för i princip all kommunikation 

både internt och externt inom Pågen och har därför varit en enormt viktig kontaktperson under 

vår studie.   

Med denna intervju ville vi få ut så mycket information som möjligt för att bearbeta och jobba 

med. Vi ville fördjupa oss i olika kommunikationsprocesser som sker i företaget och hur man 

bl.a. har tacklat hälsotrenden i Sverige.  
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Seth Påhlsson, Thrilled - Intervjuad den 8/5 – 14   

Seth Påhlsson är VD på reklambyrån Thrilled som idag jobbar med flera uppdrag åt Pågen. S. 

Påhlsson är grundaren till reklambyrån och har idag flera olika arbetsroller i sitt företag. Han 

har bl.a. varit delaktig i utformningen av Pågens senaste kampanj ”äntligen – ett ljust bröd 

med fullkorn” och har full koll på både Pågens ambitioner och hur olika trender har påverkat 

brödmarknaden 

Sandra Heaver, Valentin & Byhr - Intervjuad den 16/5 – 14  

Sandra Heaver jobbar som Account Director på reklambyrån Valentin & Byhr. Heaver och 

hennes reklambyrå var involverad i skapandet av Pågens senaste kampanj ”Äntligen, ljust 

bröd med fullkorn”. Målet med denna intervju var att få svar på frågor om målgrupp, 

utformning, utvärdering, framgångsfaktorer och motsättningar gällande Pågens reklamfilmer. 

6.6. Urval & Avgränsning 

Eftersom studien syftar till att vara av kvalitativ karaktär har vi valt att avgränsa oss genom att 

bara analysera en kommunikationskanal (reklamfilmer). Materialet som vi har analyserat och 

använt som utgångspunkt i denna uppsats är reklamfilmerna Äntligen! Ljust bröd med fullkorn 

(2014) och Pågen bakar med kärlek del 1(2013). Reklamfilmerna marknadsför organisationen 

(Pågen) och några utvalda produkter ifrån deras sortiment. Vi valde att analysera två 

reklamfilmer eftersom vi ville se om det fanns några skillnader i deras sätt att kommunicera 

och vilka argument man har valt att lyfta fram i respektive film. Det var också intressant att 

analysera filmerna eftersom de är utformade på helt olika sätt. Genom att jämföra filmerna 

med varandra hoppas vi kunna säkerhetsställa vissa utmärkande drag som förekommer i båda 

filmerna.   

Materialet kommer att ligga till grund för både den retoriska analysen och de kvalitativa 

intervjuerna. 

Eftersom vi har valt att använda ett kvalitativt förhållningssätt i vår studie har vi inte som 

avsikt att urvalet ska vara representativt. Grundkriterierna för våra intervjuer har noga valts ut 

efter vårt syfte och därför måste intervjupersonerna vara relevanta för det vi har som avsikt att 

mäta. Vi är intresserade över att intervjua sändaren av meddelandet (Pågen) och producenten 

av meddelandet (Valentin & Byhr). För att ta reda på varför reklamfilmen har uppstått har vi 
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intervjuat Boel Lagerwall som är kommunikationschef på Pågen. För produktionen av 

reklamfilmen har vi intervjuat nyckelpersoner på reklambyrån.  

Vi har valt att avgränsa oss till endast två reklamfilmer eftersom vi har som avsikt att 

analysera materialet med ett kvalitativt förhållningssätt. Detta är ett medvetet val eftersom vi 

hoppas kunna gå in på djupet och analysera helheten i varje reklamfilm. Vi anser att denna 

avgränsning kommer att leda till fler kvalitativa svar och med hjälp av dessa bör vi kunna 

besvara de frågeställningar vi har som avsikt att svara på. 

6.7. Metoddiskussion 

Metoderna som vi har valt att använda i den här studien kan inte ge en representativ bild av 

Pågens generella kampanjarbete. Det är snarare en indikation på hur man har arbetat i 

specifika fall. Eftersom vi har som avsikt att analysera hur hela kommunikationsprocessen ser 

ut så skulle det kunna vara relevant att även göra intervjuer med målgruppen. Med tanke på 

att Pågens målgrupp är så pass bred och inte riktar sig till en specifik målgrupp så ansåg vi att 

det skulle bli svårt att genomföra så omfattande intervjuer. Därför valde vi att endast fokusera 

våra intervjuer på sändaren (Pågen) och producenten (Thrilled, Valentin & Byhr). Eftersom 

frågeställningarna inte syftar på att komma fram till generella siffror så anser vi att våra 

metoder är relevanta med tanke på det vi har som avsikt att besvara.  

Ekström och Larsson (2010) lyfter upp begreppen validitet och reliabilitet som två 

fundamentala byggstenar som är viktiga att sträva efter i arbetssättet, oavsett vilken metod 

man använder. De betonar vikten av att alla slutsatser ska byggas på argument och att dessa 

argument är tillförlitliga (reliabilitet) och giltiga (validitet).
56

  

Vi inser att det kan finnas vissa faktorer som påverkar intervjuernas reliabilitet i vår studie. En 

faktor som kan påverka är Finn Påhlsson och Boel Lagerwalls professionella yrkesroll på 

företaget. Vi är medvetna om att det kan finnas information som är extra känsligt att svara på 

och därför kan det undanhållas. En del information kan också rent juridisk vara omöjligt att 

besvara. Men vi anser att dessa faktorer inte påverkar vår studie som helhet eftersom vi är 

intresserade över att titta på hur reklamfilmerna är utformade och vilka argument man 

använder. Dessutom kommer intervjuerna med producenterna av reklamfilmerna stärka 

informationen och vår insyn i det generella arbetet med utformningen av filmerna.  

                                                           
56

 Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.) (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur s.15 
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Den retoriska analysen syftar till att analysera hur reklamfilmerna är uppbyggda och vilka 

argument man har valt att lyfta fram. Vi har utgått ifrån Karlberg och Mrals (1998) retoriska 

modell som är indelad i fem olika steg, men i vår studie har vi valt att endast applicera tre av 

stegen i vår analys. Därför kan man diskutera huruvida det hade varit intressant att använda 

sig av samtliga steg för att komma fram till en ännu djupare analys. Vi anser däremot att flera 

av stegen går in i varandra och därför har vi medvetet valt ut de steg som vi anser är mest 

relevanta.  
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7. Resultat och analys  

7.1. Kvalitativa intervjuer 

I våra intervjuer framgår det att kopplingen mellan Pågen och hälsokommunikation inte alltid 

är lätt att definiera och diskussioner i intervjuerna kring om Pågen ens bedriver någon form av 

hälsokommunikation överhuvudtaget dök upp flera gånger. Vi har trots detta använt fältet 

som en av våra teoretiska utgångspunkter då vi hittar många likheter i problemformuleringar 

som dyker upp i både Pågens kommunikation och hälsokommunikationsfältet. Samma gäller 

den framväxta kulturen kring hälsa och vilka faktorer som faktiskt har påverkat bl.a. 

brödförsäljningen och konsumtionen. Här nedan följer resultatet av informationsinsamlingen 

från intervjuerna och en förankring till våra teoretiska utgångspunkter för att försöka svara på 

våra grundfrågeställningar.  

Informanter:    Intervjuad: Favoritbrödsort: 

- Finn Påhlsson (F. Påhlsson) – Pågen 8/5 – 14 Äntligen mjukbröd 

- Boel Lagerwall – Pågen  9/5 – 14 Kärnsund 

- Seth Påhlsson (S. Påhlsson) – Thrilled 8/5 – 14 Hönö Skärgådskaka 

- Sandra Heaver – Valentin & Byhr 16/5 -14 Muslibulle 

Intervjusvaren från våra informanter kommer i kommande avsnitt inte att fotnotas, utan 

istället hänvisar vi redan nu till referat i källförteckningen för att undvika allt för många 

fotnoter i redovisningen.  

7.2 Hälsokulturen och hälsokommunikation 

”nu har surdeg varit väldigt populärt, man skriver om surdegens fantastiska egenskaper, det 

är ju så enfaldigt att jag mår dåligt.  Vi har för f*n bakat med surdeg i över HUNDRA år, det 

är bara det att vi inte har sagt det, det står på ingredienserna men inte på framsidan. Helt 

plötsligt kommer en bagare vid namn XYX och säger surdegsbröd, som om det vore nått nytt, 

det är inget nytt. Det varit med sedan egyptiernas tid. Men media har formulerat det som om 

det vore nått nytt. Det gör de för att dem räknar med att konsumenterna inte förstår bättre, 

det är lite tragiskt.” – Finn Påhlsson, Pågen 

Lagerwall pratar om hälsotrenden ur ett större perspektiv där det snarare handlar om 

ansvarstagandet med spannmål, återvinning av produkter och miljötänk. Det viktigaste för 

Lagerwall som kommunikationschef framgick under intervjun att alltid vara ärlig med 
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konsumenten om hur hela skapandeprocessen går till från ”jord till bord” och att vara noga 

med att tydliggöra innehållet i Pågens produkter. Seth Påhlsson lyfter även upp vikten i att 

inom hälsa och kommunikationen kring detta differentiera dieter/bantning och hälsa i termer 

om att man inte vill ha konserveringsmedel och naturliga råvaror. Helena Sandberg styrker 

just Pågens aktuella kommunikationsutmaningar när hon i sin bok beskriver att media tidigare 

har varit mer återhållsamma när det kommer till att lösa hälso- och överviktsproblem med att 

ge förslag på vad individer ska äta och kostråd. Men att det nu har blivit allt vanligare och 

”accepterat” i hälsobudskap i medier. 
57

 

Detta har lett till att man behöver genomföra vad Henrik Uggla (2006) kallar för 

repositionering. Man behöver alltså påverka hur samhället och konsumenterna tänker om en 

viss produkt.
58

Lagerwall beskriver att det idag finns en utmaning kring att kommunicera om 

bröd som den viktiga del av baskosten som den är. ”Hälsotrenden är ju på många sett positiv 

men brödet har fått ta en del stryk i och med denna trend vilket har lett till att vi som 

marknadsledare har fått som uppgift att berätta hur det egentligen ligger till” - svarar 

Lagerwall i en intervju. Det har skapats vissa uppfattningar kring bröd som kanske inte riktigt 

stämmer överens med verkligheten som vi hela tiden måste arbeta med och då försöka få ut 

rätt information istället, fortsätter Lagerwall. S. Påhlsson på reklambyrån instämmer med 

Lagerwall och säger att många människor, utan att egentligen ha någon information inom 

ämnet, ser andras argument om brödkonsumtion som en verklighet och kan då måla upp bröd 

som fienden på ett eller annat sätt.  

7.3. Förändringen i Pågens kommunikation 

Modellen för användarforskningen ställer sig frågan ”Vad gör publiken med medierna?” och 

tar även ställning för att medierna inte längre har så stor makt utan istället blir mer och mer 

beroende av insikten i konsumentens vardagsliv. 
59

 Boel Lagerwall skulle nog på många sätt 

hålla med denna teori då hon själv inte tror att medierapporteringen kring bröd påverkar 

konsumtionen i någon högre mån just för att det är så svårt att förändra individens vanor. Hon 

tillägger även att ett ifrågasättande gentemot auktoriteter har växt fram vilket kan påverka 

Pågen både positivt och negativt. För oss i vår uppsats blir den mer intressanta frågan inom 

användarforskningen istället ”Hur konsumenten påverkar Pågens medieanvändning och 

budskap?” 

                                                           
57 Sandberg, Helena.(2005) Medier som arena för hälsokommunikation s. 31 
58 Uggla, Henrik (2006). Positionering: teori, trend & strategi. 1. uppl. Malmö: Liber s.160 
59 Gripsrud, Jostein (2011). Mediekultur, mediesamhälle. 3., [bearb.] uppl. Göteborg: Daidalos s.82 
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1976 

När vi frågade Boel Lagerwall om vilken reklamkampanj som hon anser vara den mest 

lyckade för Pågen refererade hon bl.a. till Brödinstitutets annonskampanj(se bild ovan) på 70-

talet som än idag anses var en av landets mest lyckade reklamkampanjer. Idag skulle en 

liknande kampanj inte fungera i Sverige då vi inte lyssnar lika mycket till auktoriteter, och det 

är en utmaning, säger Lagerwall. På samma fråga säger Finn Påhlsson att han tycker att 

Pågens reklamfilmer har distanserat sig alldeles för mycket från vad företaget vill förmedla 

och står för; 

”´Jag gillar ordet KISS, Keep It Simple, Stupid! /…/ Vi vill förknippas som det personliga 

företaget. Familj, kärlek och gemenskap lyser igenom med våra medarbetare, vi borde lyfta 

upp dem i reklamerna istället. /…/ Vi måste involvera konsumenterna känslomässigt, detta 

uppnår man genom människokontakt”- Finn Påhlsson, Pågen 

En väldigt tydlig förändring som vi märkte genom våra intervjuer är de s.k tweakar på olika 

Pågenprodukter som genomförs nästan varje år. Alltså små förändringar på deras redan 

existerande sortiment för att bemöta konsumentens behov. Finn Påhlsson berättar även det 

finns många brödproducenter som har försökt ändra innehållet i sina brödklassiker för att göra 

dem mer hälsosamma, men att risken för att konsumenten slutar vara lojala i samband med 

detta är väldigt stor. Så den stora frågan är hur man lyckas få brödet att vara hälsosamt men 

samtidigt smaka lika gott. Ännu en gång kommer vi in på Ugglas (2006) teori kring 
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repositionering och att ”förändra något som redan finns etablerat på marknaden och i 

människors medvetande”.
60

 

Sandra Heaver berättar om hur de med kampanjen ”Äntligen! Ljust bröd med fullkorn” försökt 

att vara lite roligare och skarpare än vanligt. Man ville komma ifrån det traditionella och inte 

bygga på grundmottot ”Bakar med kärlek” och med detta försöka skapa ett ”subbrand” kring 

detta bröd med kampanjen.  

7.4. Svenskarna och synen på bröd 

Det finns det tre tankegångar som är återkommande när svensken ska välja bröd. Det första 

och minst förvånande är att brödet ska var gott. Finn Påhlsson säger i en intervju att det faller 

naturligt att en marknadsledare inom en bransch ofta får negativ kritik men att om man kollar 

på statistiken så kommer nästan hälften av Sveriges mest sålda produkter från Pågen, och 

konsumenten köper inte vårt bröd för att vi är billigast utan för att vi helt enkelt har det bästa 

sortimentet. Trots att den intensiva hälsodebatten har tagit stort utrymme i olika medier och 

att den individuella medvetenheten kring vad man stoppar i sig är mycket större idag så ser 

man nu en ökad försäljning på njutningsbrödet, alltså det goda brödet, säger Boel Lagerwall. 

Det andra när det kommer till brödvalet är att konsumenten ofta har i åtanke vad som är bäst 

för sitt egna välmående och hälsa. I Svensk Dagligvaruhandels senaste rapport om 

konsumtionstrender och matvanor får vi reda på att 67 procent av de tillfrågade tyckte att det 

är viktigt att det finns hälsosamma alternativ i matbutiken och 55 procent ansåg att deras val 

av mat påverkade deras livslängd. När de kommer till ingredienser så har surdeg, fullkorn och 

kärnor av olika slag blivit allt populärare att eftersträva i innehåll när man väljer bröd.
 61

 

För det tredje så har en ökad medvetenhet och noggrannhet växt fram hos konsumenten 

gällande produktionsvillkor och att brödet tagits fram på ett miljöriktigt sätt. För Pågens del så 

har det varit ännu ett motstånd att bemöta då många diskuterat kring att brödfabrikens 

distribution över hela landet anses vara skadligt för både miljö och hälsa. Diskussionerna har 

dock stoppats efter att vi har tydliggjort att det dels krävs mindre energiförbrukning per bröd 

för Pågens produktion än för ett närbageri och att vi ser till att brödet max ligger på hyllan i 

tre dagar, sen tar vi tillbaka det, för att säkerställa att konsumenten får ett färskt bröd, påpekar 

Finn Påhlsson i en intervju.  

                                                           
60 Uggla, Henrik (2006). Positionering: teori, trend & strategi. 1. uppl. Malmö: Liber s.160 
61 Svensk Dagligvaruhandels årliga rapport, ”Hälsan och maten” 2013 (se bilaga) 
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7.5. Pågen och omvärldsanalys 

Här vill man alltså ”förstå vilka underliggande strömmar i samhället som påverkar vart 

vindarna blåser”, som Genf och Laurent (2008) beskriver det. Omvärldsanalysen kan lätt 

växa i omfattning och bli alldeles för stor och därför är det viktigt att strukturera upp hur man 

ska genomföra informationsbehandlingen, analysen och framtidsbedömningen.
62

 Det ideala 

för denna teori är att informationsinsamlingen är pågående under en längre tid med flera 

källor under bevakning som man i sin tur kan sammanställa. Vi har valt att fokusera vår 

teorianknytning i detta kapitel till det som Larsson (2008) kallar för informatörens 

omvärldanalys, issues management.
63

  

64
 

Vi har i vår bakgrund klargjort att Sverige präglas av en väldigt bred och omfattande 

hälsotrend. Däremot är det svårare att säga när trenden började och när den kommer ha sitt 

slut, här kan man endast spekulera kring faktorer som kan ha bidragit till uppkomsten och 

faktorer som kan bidra till att trenden avtar. I issues management analysens första steg vill 

man identifiera om det som sker i samhället kan påverka organisationen, och för brödfabriken 

Pågens del är svaret definitivt ja. 

Både Boel Lagerwall och Finn Påhlsson från Pågen bekräftar i våra intervjuer att brödfabriken 

på ett eller annat sätt har märkt av denna trend. Finn påpekar bland annat att det 

plastförpackade brödet har minskat i försäljning de senaste åren. Fler och fler svenskar väljer 

det nyttigare brödalternativet vilket har skapat en helt ny marknad för hårt, mjukt, vitt och 

                                                           
62 Genf, Linda & Laurent, Johanna (2008). Omvärldsanalys i praktiken. 1. uppl. Malmö: Liber s.8 
63 Larsson, Larsåke (2008). Tillämpad kommunikationsvetenskap. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur s.99 
64 http://dianemcgall.wordpress.com/2013/01/14/issues-management-prevents-crises/ Hämtat: 22/5-2014 

http://dianemcgall.wordpress.com/2013/01/14/issues-management-prevents-crises/
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mörkt bröd. Boel som är ansvarig för Pågens kommunikation beskriver hur hennes roll som 

kommunikatör har påverkats av hälsotrenden; 

”Den har påverkat vår generella diskussion. Vi har alltid varit väldigt noga med hur vi 

producerar våra produkter, men dem senaste tidens diskussioner har gjort att vi måste 

förmedla detta till konsumenten. Hittills har vi lagt vårt fokus på att helt enkelt bara göra rätt, 

men nu måste vi även börja prata om detta.” – Boel Lagerwall 

Men vilket forum är bäst ämnat för att observera och bevaka för att få en bättre bild av 

”verkligheten” och diskussionerna kring ämnet? Det finns ingen som kan säga att den rådande 

hälsokulturen inte har märkts av på sociala medier så som Facebook, Instagram och olika 

bloggar. Dock är det svårare att hitta uppgifter kring hur diskussionerna ser ut just nu och hur 

de såg ut tidigare. På frågan om man genomför någon aktiv omvärldsanalys i organisationen 

idag sade Finn att alla i företaget på ett eller annat sätt bevakar och uppmärksammar vad som 

sker ute i samhället men att det inte finns någon egen avdelning just för detta. Boel tillägger 

att marknads-, kategori- och kommunikationsavdelningen hela tiden jobbar med detta.  

Det viktigaste momentet av issues managements fem steg just nu för Pågen är prioritering av 

åtgärder. Eftersom hälsotrenden redan är identifierad, bevakad och arbetas med så är det nu 

viktigt att tackla trenden på rätt sätt, nå ut till konsumenten med rätt information och ta 

lärdom i förändringen för att i framtiden kunna hantera trender på ett bättre sätt. Om man ser 

till agenda-setting-teorin så tros det vara medieagendan som kontrollerar den interpersonella 

agendan.  Jarlbro (2010) menar alltså att om en risk får mycket uppmärksamhet i media så 

påverkar det individens riskbedömning om ämnet.
65

 Finn Påhlsson säger att för att effektivast 

ska nå ut med ett budskap måste man involvera konsumenten känslomässigt, och att man 

måste vara äkta. Jag vill att vi ska vara det mänskliga företaget, fortsätter F. Påhlsson. Både F. 

Påhlsson och Lagerwall lyfter upp vikten i att hamna på den interpersonella agendan och ha 

en god konsumentkontakt. Idag finns det tyvärr många missuppfattningar kring bröd som vi 

hela tiden måste ha i åtanke när vi kommunicerar, säger Lagerwall. 

 

 

 

                                                           
65 Jarlbro, Gunilla (2010). Hälsokommunikation: en introduktion. 3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur AB s. 58 
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7.6. Retorisk analys av Pågen Bakar med kärlek del 1  

Kontexten: 

Bakar med kärlek del 1 är en reklamfilm som är den första delen utav tre i en kampanjserie av 

Pågen. Miljön som reklamfilmen utspelar sig i liknar varandra i kampanjserien men de skiljer 

sig ifrån varandra eftersom de lyfter olika produkter. Därför är kampanjseriens delar inte 

beroende av varandra. Reklamfilmen marknadsför företaget och dess produkter och därför är 

textgenren i det här sammanhanget reklam. Filmen framförs till skillnad från Äntligen-

kampanjen både i tv och på webben. Genom att enbart lyfta fram alla positiva egenskaper 

med brödet och företaget så ser vi att den retoriska genren för den här reklamfilmen är genus 

demonstrativum.  

Då reklamfilmen marknadsförs via tv-reklam så är utformningen styrd av tidsaspekten som 

förekommer i tv. Eftersom tv-reklam endast har ett visst utrymme varje dag så måste 

reklamen anpassa sig utifrån detta. Det är också relevant att anpassa reklamens utformning 

utifrån en ekonomisk aspekt eftersom det blir dyrare ju längre reklamen pågår. Eftersom det 

handlar om en reklamfilm så ser den retoriska situationen liknande ut oavsett om det handlar 

om webbaserad reklamfilm eller tv-reklam. Budskapet måste fånga publikens intresse för att 

kunna nå ut med det tilltänkta budskapet. Pågen har valt att lyfta fram företagets kärnvärden 

och anspela på publikens underhållningsbehov när de illustrerar hur brödtillverkningen går 

till. På så sätt försöker de skapa ett intresse för deras brödsortiment och stärka sitt varumärke 

gentemot målgruppen.  

Målgruppen som är avsedd för den här reklamfilmen är både män och kvinnor i Sverige. Den 

faktiska publiken i den här reklamfilmen är således alla som konsumerar bröd, oavsett kön 

eller ålder i Sverige. Publiken som kan ta del av denna reklamfilm är alla som tittar på tv eller 

använder sig av internet eftersom företaget använder sig av dessa plattformar i deras 

kommunikation. I kommunikationen använder man ett vardagligt språkbruk och man har valt 

bort olika slanguttryck som kan vara svårtolkade för vissa personer. Reklamfilmen är 

anpassad så att den ska passa alla olika åldrar.  

Ett retoriskt problem som förekommer i Pågens reklamfilm är hur företagets bröd skiljer sig 

ifrån andra konkurrenter. Detta besvarar man genom att påpeka att företaget använder sig av 

en ”speciell metod för att få fram den goda smaken”. Pågen påpekar också att ”de använder 

bara noga utvalda råvaror” och sedan illustrerar de på ett humoristiskt sätt i reklamfilmen hur 

man knådar degen omsorgsfullt. Man har valt att bemöta flera invändningar med hjälp av 
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humor och det är något som är genomgående för hela filmen. Ett annat retoriskt problem som 

förekommer är hur reklamfilmen ska attrahera både män och kvinnor i alla åldrar. Den 

invändning har man bemött genom att använda såväl vuxna som barn och att det förekommer 

både män och kvinnor i reklamfilmen.   

I denna reklamfilm är det flera personer som är inblandade i utformningen av reklamfilmen. 

Företaget som i det här fallet är Pågen innehar positionen som avsändare. Detta tydliggörs 

genom att företagets logotyp förekommer vid flera tillfällen i reklamfilmen. Man använder 

också företagets namn i kommunikation då kommunikatorn bland annat säger ”Hos pågen 

bakar vi bröd på ett alldeles särskilt sätt”. Utformningen av meddelandet står reklambyrån 

Valentin & Byhr för och därför är de författare av meddelandet. De har tagit fram vad som 

ska sägas i reklamfilmen och hur reklamfilmen ska se ut. Reklambyrån har anlitat en extern 

person som de har använt som talare i reklamfilmen. Det är den här personens röst som pratar 

genom hela reklamfilmen.  

Disposition: 

Filmen inleder med att en familj med två vuxna och två barn stiger in i en brödbutik. I 

bakgrunden spelas en melodi som väcker en glad och positiv känsla. Därefter säger en röst 

”Hos pågen bakar vi bröd på ett alldeles särskilt sätt för att få fram den goda smaken”. 

Samtidigt som man säger detta i reklamfilmen så vänder sig expediten som står bakom disken 

i affären om och drar i tre spakar som det sitter tre röda hjärtan på. Över spakarna står det 

färskt, naturligt gott, smakrikt och kärlek. Detta är filmens exordium. Man väcker ett intresse 

hos publiken genom att skapa nyfikenhet om vad som kommer att hända när expediten drar i 

spakarna. Därefter följer reklamfilens narratio som beskriver bakgrunden till reklamfilmen. 

Med tanke på att det är en reklamfilm så är huvudsyftet med filmen att marknadsföra Pågen 

och deras produkter. I reklamfilmens inledning berättar de att Pågen använder sig av en unik 

metod när de bakar sitt bröd och detta leder till god smak. Berättelsen utgår ifrån detta när 

man får följa med in i en fiktiv brödfabrik som framställer Pågens bröd. Genom att synligöra 

detta i ett tidigt skede så förklarar man för publiken vad själva poängen är. När detta är 

förtydligat så är det dags att komma fram till filmens propositio. Huvudtesen är att Pågen vill 

lyfta fram alla positiva faktorer som gör att deras bröd är så gott. Därefter följer 

reklamfilmens argumentatio som är de argument som man väljer att använda. Pågen 

poängterar att man väljer ut sina råvaror noga och att brödet är gott eftersom det är färskt, 

naturligt och smakrikt. Man använder också sin huvudslogan ”bakar med kärlek” som ett 
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argument varför deras bröd är så gott. Ordet kärlek förekommer över spakarna som expediten 

använder i inledningen, där kan man se tydliga associationer till deras slogan eftersom det 

sitter små röda hjärtan längst ut på spakarna. Man har också valt att förstärka sina argument 

genom att förtydliga dessa i den fiktiva brödfabriken. När de pratar om råvaror får man se en 

massa bagare sänkas ner i en ställning för att sedan hälla i något i stora grytor. Eller när de 

pratar om hur omsorgsfullt man knådar degen, då använder bagarna förlängda robottarmar i 

trä med boxningshandskar längst för att knåda degen. När man har identifierat argumenten så 

är det dags att summera filmen och komma fram till dess conclusio. Efter att man har 

illustrerat hur tillverkningen av brödet går till i den fiktiva brödfabriken så samlas alla bagare 

runt en liten hiss. Därefter sätter en kvinnlig bagare en limpa bröd i hissen som sedan åker 

längst upp och plingar till när den når toppen. När detta inträffar börjar ett stort rött hjärta att 

lysa och alla bagare som står runt hissen börjar jubla. Pågen knyter ihop säcken genom att 

associera sekvensen till deras huvudslogan. Det sista som händer i reklamfilmen är att de visar 

upp tre brödsorter som ingår i deras sortiment varpå man säger ”Pågen, bakar med kärlek”. 

Grundläggande medel för att övertyga: 

Eftersom talaren i reklamfilmen är anonym så är det svårt att analysera huruvida individens 

karaktär eller trovärdighet behagar sin publik. Däremot går det att identifiera hur Pågen 

stärker sitt varumärke genom reklamfilmen. I inledningen av filmen befinner man sig i en 

brödbutik. Expediten som jobbar i butiken har på sig arbetskläder ifrån Pågen och man ser 

företagets logotyp både på arbetskläderna och på väggen bakom expediten. Genom att 

logotypen synliggörs i reklamfilmen stärker Pågen sin trovärdighet gentemot publiken. 

Företaget stärker sitt ethos genom att reklamfilmen utspelar sig i en miljö som kan associeras 

med varumärket. Först kliver en familj in i en brödbutik, sedan utspelar sig filmen i ett bageri. 

Även om bageriet i filmen är en fiktiv plats så stärker Pågen sitt ethos eftersom man kan 

anknyta det som händer i filmen till företaget. Ett annat retoriskt medel som förekommer i 

reklamfilmen är pathos. Genom att använda en brödfabrik som inte är verklig och använda sig 

av humor kring processen hur de tillverkar bröd så försöker de väcka uppmärksamhet och få 

publiken att skratta. Det är en sagoton över hela reklamfilmen. 

 

 

7.7. Retorisk analys av Äntligen! Ljust bröd med fullkorn. 

Kontexten: 
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Äntligen! Ljust bröd med fullkorn är en reklamfilm som marknadsför produkten Äntligen av 

Pågen. Reklamfilmen publicerades enbart på digitala kanaler som Facebook och Youtube, 

därför är textgenren i det här sammanhanget webbaserad reklamfilm. I filmen visar man 

inledningsvis ett frukostbord samtidigt som stämningsfull musik spelas i bakgrunden. 

Därefter säger en röst ”Enligt en EU-förordning om närings och hälsopåståenden får man inte 

längre marknadsföra livsmedel med ordet nyttigt, så därför gör vi inte det. Istället säger vi att 

Pågen äntligen är ett ljust bröd med fullkorn. Som både är gott och ”notti-totti” (nyttigt).” 

Karlberg och Mral tar upp problematiken som kan förekomma när man ska bestämma vilken 

retorisk genre texten eller reklamfilmen tillhör.
66

 Ofta kan det finnas egenskaper ifrån flera. 

Med utgångspunkt ur detta så ser vi att den retoriska genren är både genus deliberativum och 

genus demonstrativum. Reklamfilmens huvudsakliga uppgift är att marknadsföra Pågens 

produkt Äntligen och lyfta fram produkten som ett hälsosamt alternativ. Genom reklamfilmen 

hoppas de att målgruppen uppmärksammar varumärket och att de leder till att fler väljer att 

köpa deras produkter.  

Eftersom filmen endast publicerades på sociala medier så är inte utformningen av 

reklamfilmen styrd av en tidsbegränsning till skillnad ifrån tv-reklam. På youtube har man 

större möjligheter att expandera tiden i sin reklamfilm eftersom det inte kostar något att lägga 

upp en film. Eftersom reklamfilmen har som uppgift att påverka målgruppen så gäller det att 

längden på reklamen inte är för lång, för då kan det finnas en risk att mottagarna tappar 

intresset. En annan generell regel som Pågen måste tänka på är EU-fördningen för närings och 

hälsopåståenden eftersom det finns tydliga direktiv vad livsmedelsföretag får och inte får säga 

i reklamsammanhang. 

Reklamfilmen riktar sig mot alla som konsumerar bröd och inriktar sig till både män och 

kvinnor i Sverige. Filmen riktar sig inte emot någon specifik ålder utan de vill kommunicera 

med vad Pågen kallar ”Livspusslaren”. Företaget definierar bl.a. personlighetstypen som 

föräldrarna som vill att barnen ska äta hälsosamt, men inte orkar övertala barnen att äta ett 

mörkt bröd.
67

  

Eftersom reklamfilmen endast publiceras på webben är mottagarna för den här kampanjen alla 

som använder sociala medier. Pågen inriktar sig främst till föräldrar som vill erbjuda ett 

nyttigare alternativ till sina barn. Eftersom sociala medier främst används av ungdomar så kan 

man diskutera huruvida sociala medier är den bästa kanalen för målgruppen föräldrar. 

                                                           
66 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur. s. 23f 
67 Intervju, Finn Påhlsson, 8/5 - 2014  
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Ett retoriskt problem som Pågen måste ta ställning till är den nya regleringen ifrån EU-

förordningen som innebär att livsmedel inte får marknadsföra sig med ordet nyttigt. Detta har 

Pågen bemött genom att först berätta för mottagarna vad denna reglering går ut på för att 

sedan förklara att de inte kommer att använda ordet nyttigt. Sedan har Pågen valt att göra ett 

humoristiskt inslag där säger de att ”Pågen äntligen är ljust bröd med fullkorn, som både är 

gott och” för att sedan låta en inklippt grupp sjunga ”notti-tatti-tatta-taaa, nitti-tatti-tatti-hey”. 

De försöker alltså bemöta invändningen med att sjunga en melodi som liknar ordet ”nyttigt”. 

En annat retoriskt problem som är identifierbart är den rådande hälsokulturen som är aktuell 

just nu. Debatten kring huruvida bröd är nyttigt respektive onyttigt kan påverka Pågens 

kommunikation. Genom reklamfilmen försöker man bemöta hälsoaspekten genom att först 

visa upp ett frukostbord som innehåller både bröd, frukt och grönsaker och därigenom sänder 

man en signal att det är en nyttig frukost. Sen försöker de bemöta invändningar mot bröd 

genom att applicera humor med en melodi och människor som är utklädda till brödskivor som 

dansar. Sekvensen när de sjunger och dansar kan man associera med nättrenden ”The Fox” av 

Ylvis som fick en stor genomslagskraft hösten 2013.   

I utformningen av reklamfilmen är det ett flertal personer som är inblandade. Pågen står som 

avsändaren av meddelandet.  Företaget befäster en central roll i reklamfilmen eftersom 

företagets namn och logotyp förekommer både i bild och i tal. Produkten Äntligen har också 

en väsentlig roll i reklamfilmen eftersom brödet förekommer på frukostbordet i inledningen 

och i den aktuella förpackningen i slutet av filmen. Man nämner även produktens namn vid 

två tillfällen i reklamfilmen. För utformningen av reklamfilmen står reklambyrån Valentin & 

Byhr. Reklambyrån har utformat både det visuella och det man kommunicerar och är därför 

författaren av meddelandet.  Det förekommer två talare i pågens reklamfilm, vi har en som 

lugnt och metodiskt pratar i reklamfilmen och en person som sjunger.  

Disposition: 

Reklamfilmen inleder med att stämningsfull musik spelas i bakgrunden och man sveper in 

över ett frukostbord som är välfyllt med bröd, pålägg och frukt. Man får en känsla att det är 

ett hälsosamt eftersom det innehåller många nyttiga alternativ. Filmens inledning eller 

exordium präglas av en positiv känsla som väcker intresset för mottagaren. Därefter följer 

filmens narratio som är själva berättandet. Eftersom det är en reklamfilm så handlar filmen 

om att de vill marknadsföra varumärket Äntligen och Pågen som företag. Ämnet som Pågen 

har valt att utforma sin reklamfilm efter är den nya regleringen som finns mot livsmedel. 
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Genom att förklara för målgruppen vad denna reglering innebär så sätter talaren publiken i 

fokus så att de känner sig insatta i ämnet. Detta är väsentligt att göra enligt Karlberg och Mral 

för att man ska uppnå en bra narratio.
68

 Berättelsen är välgjord eftersom man håller uppe 

intresset för reklamfilmen genom att helt ändra riktning. Ungefär mitt i reklamfilmen byter de 

riktning från en lugn och harmonisk tillvaro till en musikvideo där personer utklädda till 

brödskivor dansar och sjunger. Därefter följer filmens argumentatio som är de argument man 

använder för att stödja filmens huvudtes. Argumenten man har valt att använda är att anspela 

på ironi och göra melodi som liknar ordet nyttigt när de sjunger. De har valt att lyfta fram att 

brödet innehåller fullkorn vilket antyder på att brödet är lite nyttigare är vanligt ljust bröd. 

Reklamfilmens propositio är att man med hjälp av ironi vill förmedla att produkten Äntligen 

är ett gott och utan att säga det ”nyttigt” bröd. Till sist har vi filmens conclusio som innebär 

avslutning eller sammanfattning. De har valt att sätta produkten Äntligen i fokus och visa upp 

brödförpackningen och logotypen. Därefter säger man ”Pågen äntligen, ett ljust bröd med 

fullkorn”. Pågen avslutar reklamfilmen genom att visa upp den aktuella produkten och 

förtydliga att det är ljust bröd med fullkorn. 

Grundläggande medel för att övertyga: 

Med tanke på att det inte framgår vem som pratar eller sjunger i filmen så det är svårt att 

avgöra huruvida personen väcker förtroende för publiken eller inte. Pågen stärker sitt ethos 

genom att visa upp det aktuella brödet rent visuellt. I reklamfilmen kommuniceras även 

företagsnamnet vid två tillfällen och i slutet kan man se företagets logotyp på 

brödförpackningen. Pågen betonar att de erbjuder en produkt som innehåller fullkorn och man 

får en uppfattning om att de tänker på hälsoaspekten. De använder även logos-argument i sin 

kommunikation när de refererar till EU-förordningen mot närings- och hälsopåståenden. Med 

hjälp av fakta beskriver de för publiken vad detta innebär. Det retoriska medlet som framgår 

mest i reklamfilmen är pathos. Genom att skämta med EU-förordningen och framföra en 

musikvideo där personer som är utklädda till brödskivor sjunger en melodi som liknar ordet 

”nyttigt” väcker Pågen känslor som kan uppfattas både positivt och negativt. Eftersom man 

har valt att klä ut personer till brödskivor som dansar och sjunger så är det lättare att associera 

reklamfilmen som rolig istället för stötande.  En annan känsla som man skapar genom filmen 

är längtan till bröd. Genom att visa upp ett frukostbord med en massa tillbehör och sätta 

brödet i fokus så försöker man skapa ett intresse kring produkten.   

                                                           
68 Karlberg, Maria & Mral, Brigitte (1998). Heder och påverkan: att analysera modern retorik. Stockholm: Natur och kultur. s.29 
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7.8. Reklamfilmernas anknytning till teorier 

Lars Palm definierar tre olika definitioner av begreppet involvering som är viktigt att ha i 

åtanke när man ska forma en övertalningsstrategi.
69

 Med tanke på att reklamfilmerna har som 

uppgift att övertyga målgruppen så går det att identifiera flera olika nivåer av det aktuella 

begreppet i Pågens reklamfilmer. Det förekommer både hög och låg ämnesinvolvering i de 

aktuella reklamfilmerna. I Äntligen! Ljust bröd med fullkorn kampanjen kan man se ett 

exempel där det förekommer både låg och hög ämnesinvolvering. Det förekommer en hög 

ämnesinvolvering utifrån den aspekten att Pågen marknadsför bröd. Med tanke på att Pågen är 

en av de största aktörerna inom bröd i Sverige och har varit det i många år så är det en allmän 

kännedom för större delen av befolkningen.  Ett exempel på låg ämnesinvolvering är den nya 

EU-förordningen för närings- och hälsopåstående som Äntligen filmen uppmärksammar. Med 

tanke på att denna reglering är relativt ny så kan det förekomma att publiken inte vet vad EU-

regeln innebär.  

Gemensamt för båda reklamfilmerna är det förekommer en låg beslutsinvolvering hos den 

tilltänkta målgruppen. Men tanke på att bröd konsumeras flera gånger i veckan och är en 

naturlig del på frukostbordet hos en stor del av befolkningen så är beslutet att köpa bröd ett 

beslut som stora delar av befolkningen gör varje vecka. Beslutet att köpa bröd är ett exempel 

på en låg beslutsinvolvering med tanke på att det inte kostar så mycket att köpa bröd och 

därför behöver man inte lägga så stor omtanke i beslutet.  

Palm diskuterar kring begreppet närhet och hur det är vanligt inom hälsokommunikation att 

använda sig av det begreppet för att skapa ett intresse hos mottagarna. För att kunna skapa 

närhet kan man därför använda sig av tre olika definitioner. Det går bland annat att identifiera 

begreppet igenkänning.
70

 I reklamfilmerna kan man tydligt se att de använder information 

som mottagarna redan känner till och applicerar det i en ny kontext. Pågen använder sig av 

samma budskap i flera filmer som t.ex. ”Bakar med kärlek” som företaget också använder 

som slogan. Genom att använda befintlig information som i det här fallet är budskapet ”Bakar 

med kärlek” i olika reklamfilmer gör man det extra tydligt för mottagaren vem som är 

avsändaren.  

                                                           
69Palm, Lars (2006). Kommunikationsplanering: en handbok på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur. S. 81 

70 Ibid 61 
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8. Slutdiskussion 

Vi har under arbetets gång märkt att denna s.k. hälsotrend kan vara enormt varierande i sin 

tolkning från person till person. Vi märkte efter ett tag att vi lite väl naivt börjat prata om 

hälso- och brödkulturen som om alla förstod vad vi menade, eftersom alla nickade när vi 

berättade om uppsatsämnet. Men ju närmare slutet vi kom, ju mer förstod vi att alla hade sin 

egen tolkning av vad hälsa innebär och hur svenskarnas syn på bröd ser ut idag. Detta 

medförde såklart en oro att vi möjligtvis var helt ute och cyklade och att ingen till slut skulle 

förstå vad just vi menar med när vi pratar om hälsa, bröd och kommunikationen kring dessa. 

Men med erfarenhet från alla våra diskussioner, intervjuer och analyser som vi har haft under 

projektets gång är vi nu nöjda med vårt angreppssätt och framställningen av uppsatsen.  

Om man utgår från intervjusvaren vi har fått från våra informanter kan man utan tvekan se 

många delar i brödfabriken Pågens kommunikation som har förändrats i och med den 

omfattande hälsotrend som råder i Sverige idag. Först och främst så har det påverkat hur 

Pågen kommunicerar med konsumenten, t.ex. med mer humor: ”försökt vara lite roligare och 

skarpare än vanligt”.  Brödet har blivit ett allt mer känsligt ämne att kommunicera kring och 

har medfört svårigheter för Pågen att förmedla sina budskap på det sättet de vill. 

Konsumenten är mer mån av att veta hur produktionsvillkoren ser ut, vart råvarorna kommer 

ifrån och att det inte är några konserveringmedel i det man äter.  Det har gjort att Pågen både 

har och kommer satsa på att lyfta upp mer information om hur hela skapandeprocessen går 

till från ”jord till bord”. Man vill kommunicera ut att man har full kontroll över processen 

och att det inte sker några konstigheter däremellan. Den senaste EU förordningen har även 

påverkat kommunikationsbudskapen då den reglerar vilka ord man får, och inte får, använda 

i reklambudskapen till konsumenten. S. Påhlsson från reklambyrån Thrilled påpekade även i 

intervjun att just Pågen är en av de få som faktiskt har ”ryggen fri” gällande 

produktionsaspekterna och villkoren inom organisationen.  

Om man lyssnar till Finn Påhlsson, ägaren av Pågen, så förstår man att han tycker att Pågens 

reklambudskap har kommit ifrån det man egentligen vill förmedla, grundfilosofin i företaget, 

Bakar Med Kärlek. Om detta beror helt på den ovannämnda hälsokulturen eller ej törs vi inte 

spekulera kring, men att det har varit med och påverkat förändringen är högst troligt. F. 

Påhlsson trycker även på vikten av att framstå som ett familjeföretag, det personliga företaget, 

något som han vill ska lysa igenom bättre i deras framtida reklambudskap. 
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Det har blivit allt viktigare att budskapen kommer in på den interpersonella nivån, det vill 

säga kommunikationen mellan människorna. Pågen vill satsa mer på att beröra och 

känslomässigt involvera konsumenten med sina budskap.  

Som vi tidigare har diskuterat i den retoriska analysen så är reklamfilmerna Äntligen! Ljust 

bröd med fullkorn och Bakar med kärlek. Del 1 utformade på två olika sätt även om det finns 

vissa gemensamma nämnare. Gemensamt för båda reklamfilmerna är att företaget försöker 

förmedla en känsla att de tänker på vilka råvaror man använder och att de tänker på 

hälsoaspekten genom att lyfta fram att man bland annat använder fullkorn. Båda 

reklamfilmerna använder humor som ett verktyg för att påverka den tilltänkta målgruppen. 

Äntligen kampanjen tar det ett steg längre och applicerar även ironi i sin reklamfilm när man 

skämtar om EU-förordningen genom att sjunga en melodi som liknar ordet ”nyttigt”. Genom 

att använda Karlberg och Mrals (1998) retoriska modell och intervjua nyckelpersoner på 

Valentin & Byhr och Pågen har vi fått en relevant bild hur Pågen har jobbat med arbetet kring 

reklamfilmerna och vilka budskap de har valt att lyfta fram i respektive film. I efterhand insåg 

vi att den retoriska modellens olika steg i vissa fall tog upp liknande egenskaper. Men vi 

ansåg trots allt att det var relevant att ta med de valda stegen eftersom det i slutändan skapade 

en bättre uppfattning kring analysen.  

Något som vi har insett under studiens gång är att det har varit svårt att hitta tidigare forskning 

kring ämnet och vi har hittat mindre litteratur kring ämnet än vad vi hade räknat med. Det har 

inte påverkat det slutgiltiga resultatet men det hade underlättat att veta mer kring ämnet.  

8.1. Förslag till vidare forskning 

Eftersom vi har valt att fokusera på Pågens externa kommunikation och hur den framväxta 

hälsokulturen har påverkat utformningen av den så skulle man i en vidare studie även kunna 

involvera den tilltänkta målgruppen och då pröva användarteorin. Det hade varit intressant att 

undersöka hur målgruppen bearbetar och påverkas av olika hälsoaspekter i 

reklamsammanhang. Genom att applicera målgruppen i studien kan man erhålla relevant 

information som skulle vara intressant att diskutera. Därför skulle man i en vidare studie 

kunna genomföra intervjuer med olika fokusgrupper. Som vi tidigare har nämnt i 

metoddiskussionen så har vi medvetet valt att fokusera på endast tre utav de ursprungliga fem 

stegen i Karlberg och Mrals (1998) modell. I en vidare studie skulle det kunna vara relevant 

att använda sig av samtliga steg för att undersöka reklamfilmerna ytterligare.  
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I vår studie har vi valt att fokusera på -två av Pågens reklamfilmer. Skulle vi utveckla studien 

ytterligare skulle vi kunna fokusera på fler kommunikationskanaler. Det hade varit intressant 

att undersöka vilka argument och budskap som används i olika sammanhang. Genomsyras 

organisationens värderingar i olika medier eller använder företaget olika argument beroende 

på vilken kommunikationskanal man använder?  En annan aspekt som hade varit intressant att 

analysera är huruvida olika produkter ur Pågens sortiment skiljer sig ifrån varandra beroende 

på vilket reklamsammanhang det förekommer i.  
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10. Bilagor  

Bilaga 1 

Text med information till informant innan varje intervju: 

”Vår uppsats syftar till att klargöra hur Pågens dagsaktuella kommunikation har påverkas av 

den framväxta hälsokulturen idag i Sverige. Vi vill även ta reda på hur man har anpassat sig 

utefter denna trend och vilka verktyg man använt för att överensstämma med den rådande 

samhällsnormen.” 

Intervjufrågor till Finn Påhlsson, Pågen 

 Namn, huvudsaklig arbetsuppgift och favoritbrödsort 

Pågen 

 Beskriv kortfattat tre visioner som Pågen har idag? Vilka prioriteringar har ni just nu? 

 Vilka är Pågens tre mest sålda produkter? Hur många anställda har Pågen idag? 

 Har ni något intranät eller liknande där ni kan ge och få feed-back från era anställda? 

Hälsotrenden (se bakgrund) 

 Vilka samhällstrender påverkar Pågen? Vilka hot finns mot brödkonsumtion? 

 Hur skulle du personligen definiera den rådande hälsokulturen idag i Sverige?  

 Har Pågen påverkats av denna trend? Hur då? 

 Kan man säga att Pågens profil förändras i takt med denna samhällsförändring? 

 Hur påverkar detta utseende och budskap i reklamen? 

 Vad har de funnits för fler trender som påverkat er? 

Brödkonsumtion 

 Äter svenskarna mer eller mindre bröd idag än tidigare? Utveckla. 

 Hur tror du att konsumtionen av bröd kommer se ut om 5 år? 15 år? 

 Enligt senaste brödrapporten lanserar ni 10-20 nya brödsorter varje år, hur kommer 

detta sig? 
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Övriga frågor 

 Vad tycker du om den senaste reklamfilmen ”Notti-totti”? Den är olik de tidigare 

filmerna, varför? 

Intervjufrågor till Seth Påhlsson 

Grundfrågor 

 Namn och favoritbrödsort 

 Beskriv kortfattat vad Thrilled/Pågen jobbar med och vad din huvudsakliga 

arbetsuppgift är. 

Hälsotrenden(ge bakgrund) 

 Vilket är ert största kommunikationsproblem idag? 

 Hur har du, på din arbetsplats, märkt av den rådande hälso/fitness-trend som finns i 

Sverige idag?  

 Hur har de senaste årens slagkraftiga hälsokultur påverkat Pågen som företag? 

 Anser du att denna kultur har påverkat Pågen positivt eller negativt? Utveckla. 

 Har din roll som kommunikatör/AD åt Pågen förändrats i takt med hälsokulturen? 

 Hur tror du att Svenskarna förhållningsätt till bröd ser ut om 10 år? 

 Hur tror du att medierapporteringen kring bröd påverkar svenskarnas matvanor? 

Bröd 

 Säljer ljust bröd lika mycket idag som för fem år sen? 

 Vilken brödsort säljer bäst idag? För 10 år sen? Om 10 år? 

 Ni lanserar mer än 10 brödsorter varje år, varför? (brödrapport -14) 

Frågor gällande reklamfilmerna ”Notti-totti” och ”Bakar med kärlek del 1”: 

 Vilken kampanj är er mest lyckade kampanj? Varför? 

 Vilken var den utsatta målgruppen till filmen ”notti-totti”? 

 Var/är kampanjen lyckad? Positiv/negativ kritik? 

 Berätta mer om EU förordningen gällande hälsopåståenden. 

 Vilken var den utsatta målgruppen till filmen ”bakar med kärlek” del 1? 

 Var/är kampanjen lyckad? Positiv/negativ kritik? 
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 Budgetskillnad mellan Notti och Bakar med kärlek? 

 Har reklamfilmerna ökat Pågens försäljning? 

 Vad var det grundläggande uppdraget till reklambyrån? Vilka riktlinjer gav ni till RB? 

Övriga frågor 

 Genomför Pågen någon form av omvärldsanalys i dagsläget?  

 Hur ser samarbetet med reklambyrån ut? Produceras all reklam genom olika 

reklambyråer? Har ni en egen avdelning för detta? 

 Vilka är Pågens mest svåråtkomliga kundgrupp? Har ni lyckats nå ut till er målgrupp? 

Varför just den målgruppen? 

 Vad är skillnaderna på budget gällande ”Notti” och ”Bakar med kärlek” 

 Kan man kalla Pågens reklamfilmer för ”hälsokommunikation”? Utveckla. 

Intervjufrågor till Sandra Heaver  

 Vilka direktiv fick ni av pågen när ni skulle genomföra nottitotti filmen? 

 Vad var Syfte? Problemformulering? Humor? vilka kanaler? Eu regeln? 

 Utsatta målgruppen?  

 Hur försökte ni påverka målgruppen? 

 Ansågs filmen vara lyckade? 

 Hur har du på din arbetsplats märkt av den rådande samhällstrenden? 
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Bilaga 2 

Nedan följer ett icke renskrivet referat från respektive intervju: 

Referat frånintervju med Finn Påhlssons 8/5: 

Har ingen officiell titel(ägare), fjärde genarationen Påhlsson,  involverad i allt, Favoritbrödsort: 

äntligen mjukbröd med havre eller rund hönöka 

Vi försöker hitta bra produkter som konsumenterna gillar 

Genom konsumenternas inköp så visar dom oss vilken väg vi skall gå 

Tre visioner 

Vår ambition är att tjäna 8 procent efter skatt, nu ligger vi på 4 

Gott bröd säljer, och det måste vara färskt 

Vi vill uppfattas som det naturliga valet, när människor tänker bröd så ska man tänka Pågen 

Mest sålda produkter 

1 Gifflar 2 Skorpor 3 Lingongrova 

Anställda ca 1300 

Intranät, Pågen nätet 

Vi är ett familjeföretag i en bredare cirkel, och vi vill uppfattas som detta. 

Det finns ett stort värde att uppfattas som miljö- och hälsoriktig 

Media är ganska snabba på att plocka företag som uppför sig som grisar 

Många har diskuterat att vi distribuerar över hela Sverige och är då dåliga för miljön men den 

diskussion har vi stoppat då närbagerier använder mer energi för att baka än vad vi gör. 

Energiförbrukning per bröd kan inte göras effektivare än hur vi gör. 

Fetma, övervikt ett problem som samhället får att framstå som sockrets/…. Problem. Människor rör 

sig mindre och sitter mer. Och då ökar man i vikt. 

Det finns ett värde i att jobba med socker salt fett i våra produkter, 

Men titta på Sveriges näst mest sålda produkt, skogaholmslimpan, samma limpa som tidigare, dom har 

inte ändrat den på 50 år  

Det finns många som ändrat innehållet i sina klassiker för att göra dem mer hälsosamma, och då slutar 

konsumenterna vara lojala, så hur får man den att smaka likadant men fortfarande vara hälsosamt 

Det kom en stor debatt kring kolhydrater, som i sin tur ledde till framväxten av flera olika dieter. Då 

skulle folk hoppa på detta och då skulle man inte äta bröd. Då skulle man äta spagetti till frukost. 

Brödförsäljningen har på senare år minskat. 
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Marknaden totalt har påverkats negativ av denna trend 

Pågen har alltid varit i framkant gällande alla hälso och produktions aspekter, t.ex. gällande färskhet så 

ser vi till att brödet max ligger på hyllan i tre dagar sen tar vi tillbaka det, trots att det håller längre än 

så. Genom detta agerande får konsumenten mycket färskare bröd. 

Dom som säger att bröd inte är en hälsosam råvara, det förstår inte jag.  

Det är större fokus på att lyfta upp hälsa 

Aktieanalytikerna har alltid haft fel ang slutet på lågkonujktur etc. om man tittar på bröd så gäller 

samma sak, först kommer en period på 3-4 år då det inte är populärt att äta ljust bröd, då ska alla äta 

mörkt.  

”nu har surdeg varit väldigt populärt, man skriver om surdegens fantastiska egenskaper, det är ju så 

enfaldigt att jag bara kräker på dem, för att vi har för fan bakat med surdeg i över HUNDRA år, det är 

bara det att vi inte har sagt det, det står på ingredienserna men inte på framsidan. Helt plötsligt 

kommer en bagare vid namn XXX och säger surdegsbröd, som om det vore nått nytt, det är inget nytt 

det varit sedan egyptiernas tid. Men media har formulerat det som om det vore nått nytt. Det gör dom 

för att dom antar att konsumenterna inte förstår bättre, det är lite tragiskt.” 

Konstigt är att det snabbaste växande segmentet inom bröd idag är vitt bröd. Det som är minst 

hälsosamt är det som växer snabbast. 

En annan trend som media lyfte upp var det här med att alla skulle gympa, helt plötsligt var det 

världens grej 

Trots denna trend så ökar svenskarnas genomsnittsvikt varje år. Vaf*n gympar dom någonstans? 

Jag tror att svenskarnas konsumtion av bröd är den samma, plastförpackat bröd har minskat i 

försäljning men nya mindre bagerier har tagit över den delen med bake-off. 

Färsk bakat bröd i butik har idag 10 procent av marknaden till skillnad från några år sen då de var 3 

procent.  

Jag tror inte att konsumtionen är mindre idag än för 10 år sen. 

Bröd, du får väldigt mycket ätande för pengarna, för 20 kr får du 20 skivor, var kan man hitta ett bättre 

erbjudande? Bröd är billigt livsmedel. Om man tror på det som sägs så kommer människor få det 

sämre och därmed borde man äta mer bröd, eftersom man får mycket för pengarna, och det tror jag 

kommer ske. 

Uppgraderingarna, om man lägger till t.ex. klippt råg på en gammal produkt och skriver de på paketet 

så uppfattar konsumenten brödet som nyttigt 

Omvärldsanalys, många på företaget läser och hänger med i vad som skrivs, men det finns ingen egen 

avdelning för detta 

Jag tycker att reklamfilmerna som vi har skapat de senaste åren inte håller den standard som vi 

vanligtvis håller. Fucking fasanfull den med tre delar bakar med kärlek. Den gjordes av 

konsumenterna 



49 
 

Vem vill vi vara? Men understöder den vad vi vill förmedla som företag? Hur gör man detta genom en 

tecknad film? Kis, keep it simple. 

Varför använda tecknade figurer istället för verkliga människor. Det personliga förtegate, familj 

omhändertagandet, engegemang, varför använda spacefigurer istället för verkliga människor. Så 

många i företaget brinner för Pågen, gemenskap trygghet och umgänge i företaget. 

 

Marknadsledare får alltid negativ kritik, titta på vad vi levererar. Av Sveriges 20 mest sålda produkter 

kommer 10-20 av dom från oss. Är vi billigast, nej. Dom köper för att dom gillar det.  

Involvera konsumenten känslomässigt, de gör man inte genom en tecknad film utan det måste vara 

människokontakt. Jag gråter inte till tecknat men när lassie sprang bort då gråter jag varje gång. 

Filmerna vi har till ledning och styrelse där anställda berättar om företaget är bra, då blir nästan alla 

berörda och känslomässiga. Istället för att lägga massa miljoner på tecknat så kan vi ta en 

mobilkamera och filma personalen.  

Jag vill att vi ska vara det mänskliga företaget, vi ska vara äkta.  

Vi sa att vi skulle göra ett känslomässigt laddat varumärke, så skapa vi mjöl på fingrarna och baka 

med kärlek, som var enligt mig väldigt tunna. Men konsumenterna älskade det och varumärket 

styrktes enormt mycket 

2006 bytte vi VD och reklambyrå och sen dess blev de skit, Valentine Byhr försvann från 

reklamskapandet 

Använd människor i kommunikationen 

Media säger att plastförpackat bröd är industri, men de är de inte, de är lika mycket hantverk som allt 

annat.  

Vi har kommit för lång bort från våra grundvärderingar. Det har flytet ut. Vi vill inte vara hightech. 

Människor ska tala från hjärtat 

Dagens medvetna mamma vill att sitt barn ska äta hälsosamt men hon orkar inte kriga med dom varje 

morgon om ett mörkt bröd 

Referat från intervju med Boel Lagerwall 9/5; 

kommunikationschef  på Pågen 1400 anställda 

Bröd har vi ätit i alla tider men idag finns det en utmaning att prata om varför bröd är en naturlig del 

av vad vi äter, det finns en stark hälsotrend som påverkat debatten kring bröd.  

I vissa sammanhang väljer man bort brödet, och det finns uppfattningar som inte riktigt stämmer om 

brödet.  Det är ett svårt och känslomässigt område att försöka påverka 

Det finns ett bredare begrepp inom hälsa som är intressant att prata om, det handlar inte bara om den 

personliga individen utan från ett bredare perspektiv, världsperspektiv. Miljö?  

Ett utökat hälsobegrepp växer fram 
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Enligt mig så tror jag att man återvänder till brödet nu, men folk tränar mer nu man lägger tid och 

investerar i träning och hälsosammare levnadssätt.  

”Detta har påverkat vår generella diskussion, vi har alltid varit väldigt noga med hur vi producerar och 

att det görs på rätt sätt, men de senaste tidens diskussioner har gjort att vi måste förmedla detta till 

konsumenten, vi måste börja prata om de rätta vi gör, tidigare har vi bara gjort rätt.” 

Som kommunikatör åt Pågen är det viktigt att ha ”ryggen fri”, Detta gör min roll väldigt bekväm då vi 

genomgående alltid har varit väldigt noga med att göra allt på rätt sätt. Ansvarstänket i hela kedjan har 

alltid funnits där och garantierna om färskhet bl. a. ger mig trygghet.  

Absolut har trenderna påverkat oss, påsförpackat bröd har fått sig en dipp de senaste åren. Även fast de 

inte är alltför många som följer dessa dieter så har de självklart varit en dipp på marknaden. 

Människor är medvetna och tar inte åt sig alla dessa enkla studier utan är kritiska.  

Referat från intervju med Seth Påhlsson 8/5 :  

VD, Art director, driver allt i företaget favoritbrödsort: Hönö skärgårdskaka, äntligen mjukbröd 

Kopplat till hälsotrenden 

De är massa dieter som har målat ut bröd som fienden, Det är rätt många som utan ha några fakta att 

basera det på utan bara tagit det som en verklighet att bröd är dåligt för en på något sätt. 

Det är en utmaning när konsumenten inte bygger sin uppfattning på fakta utan istället vad de hör. Det 

blir en utmaning att ändra folks förinställda bild med att bröd är lika med onyttigt. 

Hälsotrenden har påverkat hur vi väljer att kommunicera, vilken information man väljar att 

kommunicera mer än andra.  

Det finns information som vi måste lyfta fram för att konsumenten inte är medvetna om detta. Hela 

kategorin måste lyftas eftersom allt bröd har fått en smäll.  

Hur har hälsotrenden påverkat Pågen. 

Ofantligt mycket och kraftigt. Hela Pågens business är bröd och när allmänheten säger att bröd inte är 

bra så ser man att försäljningen går ner. Påsförpackat bröd går neråt på hela marknaden.  

Men ”Bakeoff” bröd går uppåt. Detta är ett exempel på att konsumenten inte har någon verklighetsbild 

hur det egentligen ser ut.  

”Konsumenten kommer till en brödbutik och känner doften av nybakat bröd och tänker att brödet har 

bakats bakom väggen ifrån där de står. Det blir inte färskare än så här. Problemet som inte 

konsumenten känner till är att de många av de aktörerna inom ”bakeoff” kategorin dom tillverkar sina 

bröd i Polen, fryser ner det, och sätter det i ugnen i Sverige strax innan det läggs ut i butik. ” 

”Pågen är en av dom få som har sitt på det torra, det vill säga att de flesta av våra råvaror kommer här 

ifrån Sverige. Jag skulle kunna köra ut och peka på fältet precis där sädet växer.” 

Bröd har målats upp som fienden, i och med detta så skadas även varumärken som producerar bröd.  

Många ser Pågen som industriellt och per automatik i konsumentens tankesätt så betyder det att det är 

tillsatser och att man svinar. Men det är ju inte sanningen. 
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Man ska ha respekt för denna trend och konsekvenserna det kan innebära om man inte är noga med att 

agera på det här så kan det få stora konsekvenser i framtiden. Man måste ta den seriöst. 

Det finns vissa brödsorter som man inte kan kalla för hälsosamma. Då försöker man instället hitta vad 

konsumenten har för andra behov. 

14:30 

”Hälsa. En annan sak som vi kommer arbeta med nu framöver är att upplysa vad konsumenten om vad 

det äter och var de kommer ifrån. Då kommer vi lyfta upp information som att vi har en egen kvarn 

och att vi har full kontroll från ”jord till bord” och att det inte är några konstigheter däremellan.  

Vi måste upplysa konsumenten så att de ska förstå för idag baserar de ibland sin åsikt på felaktig info. 

Om 10 år kommer det brödet som finns på marknaden kommer att vara hälsosammare, de vill säga att 

det kommer vara ännu mer krav på vart råvarorna kommer ifån och inga konserveringmedel.  

Mer bröd kommer klassa som hälsobröd, dietbröd. 

Bröd kommer inte försvinna från vår kultur. Bröd är en så grundläggande byggsten i vår kultur. Det 

har varit en grundsten i hela vårt samhälles utveckling, en viktig näringskälla genom alla tider 

Bakeoff ökar för att hantverks bröd blivit mer populärt. Det är en stor utmaning för oss. Vi måste 

koncentrera oss på att lyfta hela bröd som kategori. 

”Varför skulle man inte kunna tala om bröd som man gör om vin? Man borde ha brödprovningar 

istället för vinprovningar” 

Äntligen blir ett subbrand där man testar nya kommunikationsmetoder.  

Medierapporteringen har en stor” impakt ” på konsumenten. De tror ju på va de läser i tidningarna.  

Referat från intervju med Sandra Heaver 16/5; 

Grafiska samtaget kommer ur produktdesignen, använda den gröna grafiska bilden är ifrån 

produktdesignen.  

När vi tog uppdraget gjorde vi följande bedömning. Man har försökt den kommersiella vägen, att 

lansera den här produkten och man har inte lyckats. Man har en målgrupp som kanske är den bredaste 

utav dom alla, livspusslaren, en småbarnsförälder, som vill ge sina barn någonting nyttigare. Det är ett 

otroligt mediabrus och nå den här målgruppen och tränga igenom den här målgruppen är ganska svårt.  

I uppdraget fanns det en del som handlade om att pågen har en varumärkesplattform där man jobbar 

med bakar med kärlek. Det var relevant att se över den här plattformen. Man vill att dom olika sub 

brand skulle va lite mer fristående ifrån det traditionella. Man ville va lite roligare och lite skarpare. 

Det var en del av uppdraget. Man ville inte använda tagglinen ” Bakar med kärlek” . 

Fanns ingen större budget så man kunde köra tv-reklam. Begränsade medel att nå ut med budskapet.  

Valde att ta fram ett rörligt material som skulle spridas viralt. Förutsättningar att sprida något viralt är 

att man köper så mycket plats att det sprider sig av sig själv, eller att den är så pass intressant så att 

den sprider sig av själv och folk delar och kommenterar.  
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Ett hederligt gammalt trick är ju att haka på en trend eller följa med en våg som redan går. Då såg vi 

ylvis som ett ypperligt exempel. Vi talar om barnens värld och det handlar mycket om att familjen 

köper det här brödet.  Föräldrar köper ofta bröd till sina barn och barn vill ha ett vitt bröd medan 

föräldrarna vill ha fullkorn.  

Målgruppen är livspusslaren.  

Kommunikationsmålgrupp, måste rikta kommunikationen mot en målgrupp. Livspusslaren är 

kommunikationsmålgruppen.  

Var nott-totti kampanjen lyckad?  

Fick utvärdering av Lisa, Mätningen före och efter, dom kände till Äntligen och att de visste att den 

innehöll 25 % fullkorn och att de satte budskapet nyttigt i huvudet i målgruppen.  

 Hur tänkte ni kring hälsotrenden när ni utformade reklamfilmen? 

Bröd är ju en uppförsbacke uppenbarligen.  Vår uppgift var att förmedla att här var ett bröd som hade 

alla egenskaper av ett vitt bröd som inte var jätte onyttigt. Men att det hade andra egenskaper än att 

bara innehålla vetemjöl och socker.  Utan att det även fanns 25 % fullkorn och fibrer. Ett bättre 

allternativ var uppgiften.  

Hade en slogan innan som var ”nyttigt i smyg”. Handlar om att ser ut som vitt bröd och smakar vitt, 

men egentligt är det nyttigt i smyg. Man säger det inte till barnen.  

”Var inte rädd för reaktioner utan bemöt det istället” Reaktioner är bra!   

 

 


