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Reklameanalyse
En analyse av kampanjen ”Lånte fjær”.

Innledning
Jeg valgte denne reklamekampanjen fordi jeg synes ideen var god og tekstene
oppsiktsvekkende. Den består av 3 plakater. I analysen inngår alle tre, fordi de
henger sammen og gir en dypere beskrivelse av ideen bak. Plakatene hang i
montere på utsiden av Coop, Kiwi og Meny (godt profilerte dagligvarekjedebutikker) i uke 51 og 52 i 2015, samt uke 4 i 2016. Det reklameres for
kolonial.no. Dette er en matbutikk på nett.
Kampanjen er laget av reklamebyrået Anorak i Oslo.
Hensikten med reklameplakatene er å markedsføre nettstedet og få folk til å
handle der. Ideen gikk ut på å ”sparke litt oppover” på de allerede trygt etablerte
matvarekjedene for å fortelle at kolonial.no nesten er det samme som alle andre
dagligvarebutikker, bare at de kun finnes på nett. Målgruppa antar jeg generelt er
de som handler i disse butikkene og kanskje spesielt mennesker som kan være
interessert i å spare tid ved å bestille varer på nett i stedet for å gå i butikken.
Begrepet ”lånte fjær” kommer fra Æsops fabel hvor en av fortellingene handler
om en selvhøytidlig kråke som kledde seg i påfuglfjær for å kunne menge seg
med påfuglene. Det hører med til fortellingen at kråka raskt ble avslørt som
kråke.
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Hoveddel
BESKRIVELSE

Plakatene i kampanjen er i stående format. De har elementer som minner sterkt
om konkurrerende butikkjeder, og de var også plassert utenfor disse butikkene.
Øverste halvpart av plakatene har en tekst som inneholder ”lånte fjær” fra hver
sin konkurrerende matvarekjede. Tekstene har et budskap til forbrukeren om at
det er bedre å bruke kolonial.no enn å gå inn i butikken og handle. Bakgrunnen er
hvit og den har en luftig layout. Skriften ser håndskrevet ut, men er likevel tydelig.
Den har god kontrastfarge mot bakgrunnen. At den er i håndskrevet stil gjør at
det ser ut som skisser. Dette er kanskje gjort for ikke å plagiere Coop, Kiwi og
Mega. Det er jo brukt ”lånte fjær”.
Den nederste halvpart av plakatene har et bilde av en hvit iPhone med appen
tydelig i displayet. iPhonen er frilagt og midtstilt med mye luft på hver side. Vi
kan også legge merke til at den er fotografert i fugleperspektiv. Den peker litt
innover i plakaten og på skrå opp mot høyre som en positiv diagonal, noe som
skaper litt bevegelse. Det er laget en buet strek i håndtegnet stil fra den og opp
mot teksten, for å skape en illusjon av teksten over er en snakkeboble.
Under bildet finner vi logoen til kolonial.no, stor og tydelig, med en mindre
tekst under; -Din matbutikk på nett. Logoen er en gul K som ligger på ”ryggen”
med teksten Kolonial.no skrevet i en avrundet grotesk font med mørk grå farge.
KOMPOSISJON

Komposisjonene er utfordrende og spennende fordi teksten på plakaten er stor og
bildet lite. Den er altså topptung, noe som også kan virke truende. På grunn av de
friske fargene, oppleves dette ikke som truende, men heller mer dynamisk og
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spennende. Teksten –eller ”snakkeboblen” former en slags trakt ned mot
telefonen.

”LÅNTE FJÆR” OG TEKSTBUDSKAP

På plakaten til venstre, som hang utenfor Coop, er teksten: ”For deg som synes
det er litt dritt å gå i butikken.” ”Litt dritt” er skrevet med samme font i
løkkeskriftstil som Coop skriver ”litt ditt” i sine annonser. Coop, og dermed også
Kolonial.no, mener nok å appellere til kundene personlig med denne fonten som
kan ligne på en personlig håndskrift. Resten av teksten er blå, som kan
kommunisere troverdighet. Coop bruker den samme blåfargen. De lånte fjærene
her er altså både tekstinnhold med en liten omskriving, fontvalg og fargevalg.
Budskapet formidler at appen er løsningen på problemet hvis du synes det er litt
dritt å gå i butikken.
På plakaten i midten, som hang utenfor Kiwi, er teksten: ”Kjappere, tryggere og
nesten like billig.” Her er farge og fontvalg tilnærmet det samme som Kiwi bruker
i sine kampanjer der det står Kjapt, trygt og billig. Ordet ”nesten” er gjort lite og
skrevet som et uteglemt ord med en tynn, enkel, svart font i håndskrevet stil som
er stukket inn mellom ”og”, og ”like”. Dette er Kolonial.no sin lille vri på de ”lånte
fjærene”. Her antyder budskapet (bare nesten) en økonomisk fordel ved å bruke
Reklameanalyse

3

appen.
På plakaten til høyre, som hang utenfor Meny, er teksten: ”Stresser du mindre,
lever du bedre”. Her har de lånt disse fjærene fra Menys eget utsagn; ”Spiser du
bedre, lever du bedre”. Ordet Meny i logoen er byttet ut med ”Stresser”. De har
beholdt den røde buede logoformen med hvit tekst. Resten av teksten er svart,
fargen som også Meny bruker på sine plakater. Her er budskapet at du unngår
problemet ”stress” hvis du bruker appen.
Hvis man sammenfatter det overordnede budskapet i hele kampanjen, handler
det om å spare tid. Mottaker har et problem med tiden og løsningen er å bruke
appen eller nettsiden.
VIRKEMIDLER

Det språklige virkemidlet er humor. Den er lett å forstå og har en liten snert som
ikke går over streken for hva som oppfattes som frekt. Man oppfatter raskt at det
er noe annerledes ved plakatene, samtidig med at man kjenner de igjen.
Den selvhøytidelige nettbutikken avslører selv sine lånte fjær og vekker med dette
oppmerksomhet.
Det ene visuelle virkemidlet er kontrasten i den lille forskjellen fra kjedene sine
slagord og logoer. Den lille r-en i ”dritt”, det lille ”nesten” foran ”like billig” og
ordet ”Stresser” i stedet for ”Meny” i deres logo. Kontrastgrepet er i dette tilfellet
helt nødvendig for at teksten skal nå fram.
Det andre, og mest iøynefallende visuelle virkemidlet er farge- og fontvalget
som gir en sterk og tydelig gjenkjennelseseffekt til de store butikkjedene.
Et tredje visuelt virkemiddel er formen det mest betydelige ordet i de tre
plakatene har. Litt dritt er formet som et smil. Dette er også et morsomt verbalt
uttrykk. Billig er formet som en rett strek. Her antydes det at dette med billig
nødvendigvis ikke er heeeeelt sant. Til sist har vi menylogoen som er formet som
en sur munn og med ordet ”stresset”. Dette underbygger påstanden om at stress
er negativt og at løsningen på problemet er kolonial.no.
I appen som vises i iPhonedisplayet på Coop- og Menyplakaten er det bilde av 4
helt vanlige dagligvarer. På Kiwiplakaten derimot, har de laget enda en liten
morsom vri. Det er bilde av ett produkt, nemlig en kiwi.
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Avslutning
Retningen i alle plakatene er vertikal. Først vekkes vår oppmerksomhet (-den
underlige gjenkjennelsen), så får vi informasjon (-bildet av iPhonen med appen)
og til slutt logoen/nettadressen vi må ta i bruk for å gjøre den handlingen
avsenderen ønsker. Dette gir en logisk sammenheng mellom elementene.
Budskapet er tydelig fordi plakatene er så luftig komponert og fordi den står i
god kontrast mot bakgrunnen.
Virkemidlene er finurlige og ikke altfor tydelige. Tekst og form spiller med
hverandre og ”munnens” uttrykksfulle fasong gjentar og understreker budskapet.
Jeg er begeistret. Det er morsomt med den lille utfordringen som gjør at jeg må
lese den en gang til, for så å trekke på smilebåndet. Nei, kolonial.no er nok ikke
helt det samme som disse butikkene, bare nesten –som de sier selv. Jeg synes
det er festlig at den lille nettbutikken ikler seg de store konkurrerende kjedene
sine fjær og menger seg med dem.
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