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1. Inledning 
År 2006 använde 63 procent av Sveriges ungdomar i åldern 9-14 år Internet varje 
dag. I åldern 15-24 år var det 84 procent (www.nordicom.gu.se, 2007). Internets 
framväxt har ökat markant de senaste åren i Sverige. Det talas om den så kallade 
digitala generationen (Tapscott, 1997), människor som växt upp med vår tids digitala 
teknik. Hur detta påverkat/påverkar dagens ungdomar råder det delade meningar 
om. Det digitala klassrummet och ökad informationstillgång ställs mot 
Internetberoende och minskat socialt umgänge (Livingstone, 2002: 1-2). Internet är 
idag ett attraktivt hybridmedium och ungdomars ökande Internetanvändning har inte 
gått de kommersiella företagen obemärkt förbi. År 2006 omsatte 
Internetreklambranschen 2,5 miljarder kronor enbart i Sverige enligt Institutet för 
reklam- och mediestatistik (www.irm-media.se, 2007).  

”Internet blir ett framtida allnät, en infrastruktur som inte längre är ett medium i sig utan fungerar 
som bärare av en rad olika medier, tjänster, handelsvägar och kontrollfunktioner” (Larsson, 
2001: 266). 

Ovanstående citat skrevs år 2001. Sex år senare när denna studie görs är det som 
Larsson förutspådde verklighet. Nu finns tidningar, radio och tv tillgängliga på 
Internet, man kan göra sina bankärenden och handla med aktier, för att bara nämna 
några saker. 

Populära samlingsplatser på Internet för Sveriges ungdomar är så kallade 
Internetcommunities (fortsättningsvis bara community). En community är vanligtvis 
en stor digital mötesplats där medlemmar kan kommunicera med varandra och dela 
med sig av sina tankar, intressen, bilder med mera. Med sina 1,2 miljoner medlemmar 
och 310 000 unika besökare per dag är Lunarstorm en av Sveriges största 
communities (www.lunarworks.se, 2007). Ett exempel på vilket värde det ligger i en 
populär community förstås tydligt när MTG i början av 2007 köpte upp communityn 
Playahead för 102 miljoner kronor (www.e24.se, 2007).  

Det har gjorts en del forskning kring reklam via Internet och reklam riktad till 
ungdomar. Däremot har det inte gjorts så mycket forskning specifikt kring reklam 
riktad till ungdomar via communities. Utvecklingen vad gäller digital teknik och 
möjligheten för företag och organisationer att marknadsföra sig ökar hela tiden. 
Därför ökar också intresset av att veta mer kring detta. Det var på grund av detta 
som idén till studien föddes.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka kommunikationsprocessens olika steg i LunarWorks 
planeringsarbete vad gäller reklam riktad till ungdomar i åldern 12- 24 år. 

Med hjälp av följande frågeställningar ska studiens syfte uppfyllas: 

• Vilken roll har LunarWorks som sändare i kommunikationsprocessen?  
• Hur ser de på sina medlemmar som målgrupp för reklam? 
• Vilka budskapsstrategier använder de sig av?  
• Vilka medieval används? Varför?  
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1.3 Avgränsningar 
Denna studie fokuserar inte på reception. Detta innebär att studien inte utgår från ett 
mottagarperspektiv utan ett sändarperspektiv. Studien behandlar däremot 
planeringen och strategierna bakom reklamen samt hur den ser ut. Studien 
undersöker inte annonsörer som sändare utan enbart LunarWorks.  

Studien tittar inte på kommunikationen mellan medlemmarna på Lunarstorm, 
förutom den kommunikationen som sker mellan dem gällande vidarespridningen av 
ett reklambudskap. Den tekniska framtagningen och utformningen behandlas inte. 
Med detta menas den grafiska produktionen och hur den utförs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1.4 Disposition 
Inledningsvis ges en grundläggande bild av forskningsområdet som är Internetreklam 
riktad till ungdomar. I detta bakgrundskapitel behandlas Internetreklam, olika former 
av kommunikation på Internet, communities, barn och ungdomar, den digitala 
generationen, ungdomar som målgrupp, LunarWorks och Lunarstorm. Syftet med 
bakgrunden är att ge läsaren tillräckligt mycket kunskap för att kunna följa med i 
uppsatsens resonemang. 

Det tredje kapitlet behandlar studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet är uppdelat 
efter kommunikationsprocessen, sändare, mål, målgrupp, budskap och 
kommunikation på Internet. Teorin ligger som grund för val av metod och den 
analys som senare kommer att redovisas. 

I det fjärde kapitlet beskrivs de metoder som användes. Kontakt med fältet och urval 
redogörs. Därefter beskrivs den typ av intervju och kampanjanalys som använts för 
insamling av empiriskt material. Det sista avsnittet behandlar källkritik.  

Kapitel fem är uppdelat i två analyser. Först analyseras de intervjuer som gjorts. 
Därefter analyseras två kampanjer som genomförts på Lunarstorm. Dessa relateras 
även till intervjuerna. Slutligen presenteras och diskuteras studiens resultat samt 
förslag på vidare forskning. 
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2. Bakgrund 
För att ge en inblick i forskningsfältet, förklara centrala begrepp och redogöra för 
tidigare forskning samt aktuell statistik inom området kommer följande avsnitt att 
behandla Internetreklam, olika former av interaktion på Internet, communities, barn 
och ungdomar och dagens medielandskap. Därefter beskrivs företaget LunarWorks 
och communityn Lunarstorm.  

2.1 Internetreklam  
EIAA (European Interactive Advertising Association) genomförde år 2007 en studie 
som omfattade tio europeiska länder. Resultatet visade att nästan 57 procent av alla 
européer använder Internet regelbundet varje vecka. Detta innebär att det ständigt är 
ungefär 169 miljoner Internetanvändare online i Europa (www.eiaa.net, 2007). 
Internet har växt explosionsartat de senaste två årtiondena. Till skillnad för några år 
sedan används idag Internet till så mycket mer än att bara söka information och 
skicka e-post. Det har blivit en naturlig del av många människors vardag där vem 
som helst kan kommunicera och interagera i princip obegränsat. Internet är inte bara 
till för privatpersoner. Företag och myndigheter över hela världen är idag beroende 
av Internets existens. Internetanvändning har krupit längre och längre ner i åldrarna 
och ungdomar i åldern 15-25 år tillhör den största gruppen av Internetanvändare. 
Studien visar att Internetanvändningen bland ungdomar i åldern 16-24 år för första 
gången någonsin passerat tv-användning. Statistiken visar att 82 procent av denna 
grupp använder Internet 5-7 gånger i veckan medan bara 77 procent tittar på tv lika 
ofta (www.eiaa.net, 2007). Denna enorma ökning av Internetanvändning har 
naturligtvis inte passerat stora kommersiella företag obemärkt förbi och även 
världens alla mediebyråer har fått upp ögonen för Internets stora marknad. Enligt en 
undersökning som IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) har gjort har 
Internetreklam ökat med 40 procent under 2007. Detta betyder att annonsmediet på 
Internet har 12 procent av annonskakan och är på god väg att passera tv som har 15 
procent (www.idg.se, 2007). 

Den första reklamannonsen på Internet sägs ha visats 1994. Hur ser då reklam på 
Internet ut? Faktum är att reklamindustrin på Internet hela tiden förnyas och 
utvecklas. Reklam på Internet kan bland annat finnas i form av banners, pop-ups, e-
post, nyhetsbrev, onlinespel och e-sponsring (Janoschka, 2004: 43). En banner kan 
förklaras som ett statiskt eller dynamiskt kommersiellt element på en webbsida. 
Banners kan innehålla exempelvis text, grafik, ljud och video (egen kommentar). 
Internetreklam finns 24 timmar om dygnet året runt vilket exponeringsmässigt skiljer 
sig från traditionell reklam. Internetreklam är likt traditionell reklam en form av 
”promotion communication” vars syfte är att sälja en produkt och/eller öka 
medvetenheten om den. Reklamen kan bestå av text, grafik, animationer, video, spel 
samt ljud och kommuniceras likt annan reklam via ett ”bärande” medium. Den är 
också utrymmesbegränsad (gällande skärmens storlek).  
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Internetreklam ger till skillnad från traditionell reklam en möjlighet att interagera. 
Janoschka (2004: 43) menar att digitala annonser är gjorda för att bli aktiverade av 
mottagaren (genom exempelvis ett klick), vilket också kan ses som en sorts 
interaktion (Janoschka, 2004: 43, 47-48). 

Janoschka menar att den enorma utvecklingen av Internet de senaste decenierna har 
resulterat i en helt ny typ av massmedium där inte bara synen på sändare och 
mottagare förändras utan hela kommunikationsprocessen. Skillnaden på exempelvis 
tv-reklam och Internetreklam är att på Internet är det mottagaren själv som avgör om 
denne vill se ett reklambudskap eller inte. Mottagaren blir på så sätt involverad i 
kommunikationsprocessen genom att själv selektera vilka budskap denne vill se 
(Janoschka, 2004: 191). 

2.2 Interaktion på Internet 
Människor har allt sedan Internet slog igenom för den stora allmänheten i vissa delar 
av världen under 1990-talet använt sig av det för att kommunicera och interagera 
med varandra. De sociala miljöer som uppstår när människor kommunicerar eller 
interagerar med varandra på Internet kallas för Internetmiljöer. Det finns två olika 
typer av Internetmiljöer, asynkrona och synkrona. Asynkrona Internetmiljöer kan 
definieras som att Internetanvändare kommunicerar med varandra genom att läsa 
och skriva meddelanden vid olika tidpunkter utan krav på att båda är närvarande 
samtidigt, även om de kan vara det. Exempel på detta kan vara e- post (Lövheim, 
2003: 38-39). De senaste åren har det blivit mer och mer populärt att kommunicera 
och interagera i realtid. Detta kallas för synkrona Internetmiljöer. Några exempel på 
detta sätt att kommunicera är Internet Relay Chat (IRC) och Webbchat. Några typer 
av synkron kommunikation kan vara ICQ och Instant Messaging där användare står i 
direkt kontakt med varandra via en server (Lövheim, 2003: 39). Ytterligare exempel 
på synkron kommunikation är MSN Messenger samt Skype, där användarna inte 
enbart kan kommunicera via text utan även via video och tal. För att ge en 
grundläggande kunskap kommer några olika kommunikationsformer på Internet 
nedan att beskrivas. 

2.2.1 MUD 
MUD (Multi User Dungeons) kan vara ett svårdefinierat begrepp. Många ser MUD 
som ett textbaserat Internetspel där människor träffas över nätet för att spela mot 
varandra. Begreppet MUD var från början namnet på ett multiplayerspel (flera 
personer spelar mot varandra) som utvecklades av Roy Trubshaw. MUD är alltså en 
teknik som innebär att en person programmerat en virtuell värld där flera användare 
kan träffas och spela. Detta har resulterat i en snedvriden bild av vad MUD 
egentligen är. Många MUD:s är också communitys där människor kan kommunicera 
med varandra. MUD behöver heller inte vara textbaserat.  
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Precis som många andra virtuella Internetvärldar är de oftast programmerade på 
liknande sätt vilket gör att man kan koppla ihop MUD:s med ett grafiskt program 
som gör att användaren kan se vad som händer i spelet (Penton, 2003: 28). 

2.2.2 BBS 
BBS (Bulletin Board Systems) kan beskrivas som ett slags forum där människor 
träffas för att kommunicera och diskutera i realtid. Användarna kan även ladda ner 
program, ladda upp bilder och filer. BBS var populärt när Internet fortfarande var 
relativt ungt på 1980-90-talet. Själva tanken med BBS var att en användare ringde 
upp den så kallade BBS:en med ett modem via telefonnätet. Detta innebar sedermera 
inte att användaren kopplades upp på Internet utan bara till den dator som var 
kopplad till BBS:en. Användaren fick på så sätt endast tillgång till den infomation 
som fanns på den dator som ringdes upp. Om annan information önskades fick 
användaren koppla upp sig mot en annan BBS. Denna teknik är vanlig fortfarande 
idag med den skillnaden att man nu oftast kan komma åt en BBS via Internet 
(Lövheim, 2003: 45-46). 

2.2.3 Chatt 
Chatt är en vanlig form att kommunicera i realtid över Internet med. Två varianter av 
chatt är webbchatt och IRC (Internet Relay Chat), varav den sistnämnda ses som 
föregångaren till webbchat. Denna teknik uppfanns i slutet av 1980-talet i Finland. 
IRC går ut på att en person med hjälp av en så kallad IRC-klient kopplar upp sig mot 
en IRC-server som i sin tur ingår i ett IRC-nätverk. Det är vanligt att flera IRC-
servrar kopplas ihop och bildar ett nätverk av servrar. En användare kan koppla upp 
sig till vilken server som helst. Tanken är att användarna ska kunna kommunicera 
med varandra över olika nätverk på Internet (www.susning.se, 2007). IRC eller 
webbchatt erbjuder användaren möjligheten att kommunicera med en eller flera 
andra användare i realtid (Lövheim, 2003: 44-45). 

Webbchatt ses som en utveckling av IRC trots att IRC både är ett snabbare och 
bättre sätt att kommunicera på. Den stora skillnaden mellan dessa två är att till IRC 
behövs oftast större kunskap i datorhantering och speciella programvaror medan 
webbchat endast kräver att man har tillgång till Internet och en webbläsare 
(www.student.uu.se, 2007; Lövheim, 2003: 44-45).    

2.2.4 Instant Messaging 
Instant Messaging är en populär teknik som används av många människor runt om i 
världen. Instant messaging kan beskrivas som en ytterligare utveckling av webbchatt. 
Denna teknik innebär att en person som är uppkopplad på Internet kan genom att 
använda ett program kommunicera direkt med en annan person med samma 
program. Det vanligaste är att användaren har en lista i programmet med kontakter. 
Om personen sedan vill kontakta någon så upprättas en typ av konversation som gör 
att båda kan chatta med varandra i realtid.  
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Användarna kan använda programmet för att skicka länkar eller filer mellan varandra 
samtidigt som de chattar. Exempel på populära program som tillämpar Instant 
messaging är ICQ, AOL, Skype och MSN Messenger. Skillnaden mellan Webbchat 
och Instant messaging är att man med Webbchat måste ha tillgång till en webbläsare 
och en webbsida som erbjuder chattjänst. Med Instant messaging behöver personen 
bara vara uppkopplad på Internet eftersom programmet som används är installerat 
på datorn (Lövheim, 2003: 45). 

2.2.5 E-post 
Denna typ av interaktion är den i särklass största och mest använda (Lövheim, 2003: 
42). Med e-post ges möjlighet att kommunicera via meddelande. Denna typ av 
kommunikation är ofta tidsskiftande beroende på vilken typ av e-post som används. 
E-post är i grunden gjord för asynkron kommunikation. Denna 
kommunikationsform är också beroende av användarna som själva avgör när de ska 
skicka, ta emot och kolla sin post (Janoschka, 2004: 2). 

2.2.6 Community 
Eftersom denna studie fokuserar på communityn Lunarstorm så kommer detta 
avsnitt att behandla begreppen community och portal. En community kan definieras 
som en typ av virtuell mötesplats på Internet (www.pagina.se, 2007). De typer av 
communities som idag är populära och som denna studie fokuserar på kan ses som 
en sammanslagning av alla kommunikationsformer som nämndes i föregående 
avsnitt. Det bästa av dessa kommunikationsformer har placerats under ett och 
samma tak. I detta stycke följer en redogörelse för denna typ av community. 

En community kan också beskrivas som en arena på Internet där en person kan 
skapa egna hemsidor, chatta, diskutera eller söka information. En anledning till att 
dessa så kallade arenor eller mötesplatser har uppstått kan bero på att användare med 
liknande intressen har dragits till samma ställe. Det kan till exempel vara användare 
som vill dela med sig av olika erfarenheter, kunskaper, värderingar och synsätt. En 
annan anledning till att människor söker sig till samma community kan bero på att de 
söker kontakt och gemenskap (Lövheim, 2003: 46-47). En community startar ofta 
som en ideell webbplats med ett ickekommersiellt syfte. När en community sedan 
växer och blir större kommer det oftast in kommersiella aktörer i bilden. 
Anledningen till detta är främst att själva användarna och den information som finns 
om dem ses som väldigt värdefull. Detta eftersom användaren oftast uppger ålder, 
kön och geografi när denne blir medlem, utöver detta finns det andra sätt som 
communityn kan samla information om användarna, exempelvis genom 
frågeformulär. Denna information kan sedan exempelvis användas i ett kommersiellt 
syfte (egen kommentar). När en community blir kommersiell menar Lövheim att den 
istället ska kallas för en portal.  
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Skillnaden mellan community och portal är främst att en portal drivs i ett 
kommersiellt syfte medan en community i grund och botten värnar om gemenskap 
och sammanhållning och inte är intresserad av att bli kommersiell (Lövheim, 2003: 
47). Det finns dock en viss problematik i definitionen av portal och community. Nu 
för tiden finns det korsbefruktningar mellan portaler och communities. Ett exempel 
på detta är communityn Lunarstorm som i nästföljande avsnitt kommer att beskrivas. 

2.3 Lunarstorm 
Lunarstorm är med sina 1,2 miljoner medlemmar en av Sveriges största communities. 
De beskriver sig själva som en av Sveriges största Internetsajter och Sveriges största 
gemensamma mötesplats för ungdomar. Genomsnittsåldern på Lunarstorm är 18,4 år 
och 70 procent av Sveriges ungdomar i åldern 15-20 år är medlemmar på 
communityn. Könsfördelningen på Lunarstorm är 53 procent tjejer och 47 procent 
killar. 

Likt många andra communities var Lunarstorm inte kommersiellt från början. Det 
var i slutet av åttiotalet som Rickard Ericsson började utveckla Lunarstorm. År 1996 
hade Lunarstorm premiär på Internet. Efter stor framgång blev Lunarstorm en 
kommersiell community och 1999 bildades det privata bolaget LunarWorks som är 
företaget bakom Lunarstorm (www.lunarworks.se, 2007). Från början spreds 
budskapet om Lunarstorms existens från person till person, det var först i början av 
år 2006 som man började marknadsföra communityn (telefonintervju, Sterner, 2007-
12-05). 

Lunarstorms medlemsfunktioner är många och varierande. Varje medlem har ett eget 
så kallat ”krypin” som består av medlemmens presentationssida, gästbok, blogg samt 
klubb- och vännerlista. Som medlem kan man bland annat skicka intern e-post och 
gästboksinlägg, föra diskussioner i olika forum samt ladda upp foton, bilder, musik 
och filmklipp. Funktionen Klubb ger alla användare möjligheten att skapa en klubb 
som handlar om någonting som de är intresserade av (www.lunarworks.se, 2007). För 
att se ett screenshot av Lunarstorms användargränssnitt se bilaga 1. 

2.3.1 LunarWorks  
LunarWorks är som tidigare nämnts företaget bakom Lunarstorm. Företaget har 
cirka 65 anställda fördelat på tre kontor, ett i Stockholm med cirka 25 anställda, ett i 
Varberg med också det cirka 25 anställda och ett i London. Marknads-, försäljnings- 
och kommunikationsavdelningen samt ledningen sitter i Stockholm. I Varberg sitter 
de som har hand om säkerheten, driften, webbplatsen samt produktutvecklingen. 
LunarWorks arbetar med de två affärsområdena business to business (kallat marknad 
av dem själva) och business to comsumer (kallat konsument av dem själva).  
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Marknadsavdelningen jobbar med försäljning av reklamlösningar till kunder medan 
konsumentavdelning jobbar med försäljning av premiumtjänster till Lunarstorms 
medlemmar. Lunarstorm har även en inhousebyrå som tar fram koncept och 
kampanjer för externa och interna kunder (www.lunarworks.se, 2007). 

Som medlem i communityn Lunarstorm registrerar sig användaren med sitt 
personnummer. Detta kan sedan användas av LunarWorks för direktmarknadsföring 
via någon/några av Lunarstorms meddelandefunktioner samt via sms och mms. 
Medlemmarna har möjlighet att deltaga i funktionen ”WZUP” som är en fråga som 
ställs dagligen på Lunarstorm. Denna information kan också användas för att skicka 
kommersiella budskap via Lunarstorms interna e-postsystem. LunarWorks följer 
personuppgiftslagen (PUL) och skickar aldrig direktreklam till ungdomar under 16 år 
(www.lunarworks.se, 2007). LunarWorks gör inte reklam för tobak-, alkohol- och 
spelbolag och inte heller för låneinstitut. Utöver deras policy menar de att de går 
efter sunt förnuft (telefonintervju, Sterner, 2007-12-05). 

Lunarstorm utför stundom attitydundersökningar som går under namnet ”äger, 
duger, suger”. Undersökningen ges ut två gånger om året och har tidigare år 
behandlat ämnen som privatekonomi och arbetsliv, konsumtion, nöje och 
underhållning samt kost och hälsa. 

De reklamformat som Lunarstorm erbjuder sina annonsörer är följande: 
(www.lunarworks.se, 2007) 

Leaderboard 800: Detta format består av en banner som placeras i Lunarstorms 
topframe (en webbsida kan vara uppbyggd av olika sidor som i sin tur kan vara 
oberoende av varandra). Annonsen visas under besökarens hela vistelse. Det finns 
möjlighet att göra urval för vem som leaderboarden ska visas för baserat på ålder, 
kön samt geografi. 

Löpsedel: Denna annonsform finns i två storleksutföranden. När en medlem har 
loggat in kommer denne direkt till Lunarstorms nyhetssida där löpsedelsannonser 
exponeras. Denna annonsform kan inte urvalsdefinieras. 

Stortavla: Detta format finns i tre utföranden. En stortavla visas i högerframen på 
webbplatsen. Man kan välja mellan två olika storleksalternativ som visas när 
medlemmen är inloggad. Det tredje alternativet visas i högerframen på 
inloggningssidan. Det finns möjlighet att göra urval för vem som de ”interna” 
stortavlorna ska visas för baserat på ålder, kön samt geografi. 

SolarPlexus: Med detta format visas en annons över hela Lunarstorms 
inloggningssida. Eftersom besökaren inte är inloggad vid startsidan så kan 
annonsexponeringen inte urvalsdefinieras. 
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Diskusbox och banner: Diskus är namnet på Lunarstorms diskussionsforum som 
består av ett trettiotal huvudkategorier. Det här annonsformatet placeras i en box till 
höger i diskussionsforumet. Man kan även göra annonsen i bannerformat. 
Urvalsmöjligheter som finns här gäller i vilka ämnesområden i diskussionsforumet 
som man vill synas. 

Textlänk: Detta format är en textlänk som placeras i användargränssnittets högra 
sida. Här kan man definiera urvalet efter ålderskategorierna 13+, 15+, 18+ och 20+. 

Högerbox: En högerbox placeras på tolv fasta platser på Lunarstorm. Denna 
annonsform kan inte urvalsdefinieras. 

Rampljuset: Denna annonsplats placeras bland bilder på de senaste inloggade 
användarna på Lunarstorm. 

Integrerad kampanjsida: Det finns möjlighet att skapa en kampanjsida hos 
Lunarstorm, sidan kan innehålla spel, tävlingar, produktinformation med mera. 

Tillval, övrigt: Utöver dessa reklamformat kan man göra diverse tillval som att visa 
användarens smeknamn i sin annons, skicka ut reklam via det interna e-postsystemet, 
skapa ikoner som användaren själv kan välja att visa på sin presentationssida, lägga 
till en ”tipsa en kompis”-funktion i sin annons. Man kan även välja att skapa ett 
kommersiellt krypin eller klubb. 

2.4 Barn och ungdomar 
I detta stycke kommer vi att diskutera barn och ungdomar som målgrupp och deras 
relation till digitala medier. Syftet med detta stycke är att förklara varför barn och 
ungdomar är en intressant och viktig målgrupp, hur det går att definiera och dela upp 
målgruppen i olika kategorier samt deras förhållande till nya digitala medier som 
exempelvis Internet. Det är viktigt att ta upp och gå igenom detta eftersom barn och 
ungdomar i denna ålder är centrala för studien och även är LunarWorks primära 
målgrupp. Barn och ungdomar är i sig själv en egen kulturell gruppering som ofta 
står i fronten för användandet av nya medier. Under sina ungdomsår formar 
människan sin kulturella och sociala identitet. I denna utveckling spelar media en stor 
roll (Livingstone, 2002: 3-4). 

Barn kan från och med elva års ålder kallas för ungdomar. De har då utvecklats 
tillräckligt mycket psykiskt för att förstå ekonomiska koncept. De har även utvecklat 
färdigheter inom informationsbearbetning. Detta innebär att de kan skilja på vad som 
är reklam och inte, alltså att de lär sig att sortera information på olika sätt. De är vid 
denna ålder medvetna om att reklam innebär att någon försöker få dem att 
exempelvis köpa en specifik vara (Götze, 4).  
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I detta kapitel ligger fokus på ungdomar i åldern 12-18 år. Att placera alla unga 
människor i detta ålderspann i en kategori är dock problematiskt. Barn och 
ungdomar i åldern 12-18 år kan delas in i flera underkategorier. Detta kan göras i 
relation till personens psykiska utveckling/mognad och fysiska egenskaper (egen 
kommentar).  

Nedan följer en indelning och beskrivning av några vanliga kategoriseringar baserat 
på ålder och utvecklingsfaser:  
(Det bör noteras att detta är generella indelningar, gränserna mellan de olika 
grupperna är givetvis flytande). 

•  8-12 år 
Denna ålderskategori nämns ibland vid namnet ”tweens” (se vidare 2.4.2). Under 
denna åldersfas utvecklas barnets förmåga att kunna tänka mer komplext och 
abstrakt, vilket i sin tur leder till mer självständighet. Den fysiska och känslomässiga 
utvecklingen fortgår, men det är den psykiska, sociala och etiska utvecklingen som 
står i centrum (Acuff, 2005: 124-125). 

•  13-15 år 
Denna ålderskategori benämns som ungdomar eller tidiga tonåren. Även här 
genomgår människan stora fysiska, kognitiva, sociala och känslomässiga förändringar. 
Det påverkar i sin tur personens värden, attityder, handlingar och sätt att se på 
världen (Acuff, 2005: 164). 

•  16-19 år 
I denna ålderskategori genomgår hjärnan sin sista fas vad gäller strukturell och 
kapacitetsmässig utveckling. Människor i denna ålder utvecklas också till att bli mer 
självständiga och fatta egna beslut baserade på komplext tänkande. Människans 
omdöme och medkänsla börjar likna vuxnas. Det är inte ovanligt att människor i 
denna ålderskategori kan känna sig sårbara och osäkra på hur de ska klara sig i 
vuxenlivet (Acuff, 2005: 207, 209-210). 

Vi har nu diskuterat vilka olika sätt det går att dela upp och kategorisera barn och 
ungdomar i åldern 12- 18 år i. I nästa stycke kommer vi att diskutera barn och 
ungdomar i relation till medieanvändning. 
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2.4.1 Den digitala generationen 
I takt med att tekniken gällande bland annat medier utvecklas förändras också de 
flesta människors vardagsliv. Speciellt ungdomars liv förändras då de är involverade 
och uppväxta med den nya typen av medier. Under 1980-90-talet kom kabel- och 
satellit-tv, videon och tv-spelen till hushållet (Sjöberg, 2003: 147). Sedan dess har 
utvecklingen gått framåt i rask takt. Nu för tiden har det blivit populärt att tala om 
den så kallade digitala generationen. Den digitala generationen syftar till ungdomar 
som växt/växer upp med vår tids moderna digitala teknik, exempelvis 
mobiltelefoner, datorer och Internet (Tapscott, 1997: 1-14). 

”Technology offers a new form of empowerment for young people and is producing a generation gap as 
the habits and preferences of the older generation are coming to be superseded” 

(Buckingham och Willet, 2006: 7). 

Det skrivs alltså om en generationsklyfta som uppstått. De vanor som föräldrarna 
hade i sina ungdomsår ersätts med ungdomarnas nya vanor som uppstått i och med 
den nya digitala tekniken. På så sätt har en ny generation skapats, den digitala 
generationen. Sjöberg menar att barn erhåller mer kunskap än sina föräldrar, lärare 
och andra vuxna vad gäller nya mediers funktioner (Sjöberg, 2003: 147). Givetvis kan 
ungdomars användande skilja sig, dels beroende på intressen och dels beroende på 
ålder och inte minst kön. Vissa är mer intresserade av spel, andra av att kommunicera 
medan vissa kanske föredrar webb-tv (egen kommentar). Gemensamt är dock att 
deras nya vanor oftast är baserade på den digitala teknik som de växer upp med och 
att detta skiljer sig drastiskt från deras föräldrars mediala uppväxt (egen kommentar). 
Användande av ny teknik beror också på vilken del av världen man diskuterar. I 
denna studie ligger fokus på svenska ungdomar som målgrupp. Litteraturen som 
används har dock inte enbart sitt ursprung i Sverige.  

Svenska ungdomars vardag ser mycket annorlunda ut jämfört med för tio år sedan 
och utan att vara allt för spekulativ går det att anta att denna utveckling inte kommer 
att stagnera (egen kommentar). Livingstone skriver att dagens hem förvandlats till en 
multimediasfär, ungdomar har alltså tillgång till modern teknik hemifrån (exempelvis 
dator, Internet och tv) (Livingstone, 2002: 1-2). Siegel beskriver liknande Livingstone 
ungdomarnas rum som små mediecenter (Siegel, 2004: 132). Det går naturligtvis inte 
att dra alla ungdomar och hur de använder dagens medier över samma kant. Det 
finns en stor skillnad mellan världens länder, även inom Europa. Detta beror inte 
minst på den ekonomiska skillnaden som finns. Även om tekniken och möjligheten 
finns på många platser så betyder det inte alla kan använda sig av den (egen 
kommentar). 
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Samhälleliga fördelar och nackdelar diskuteras vad gäller dagens medielandskap. Nya 
möjligheter vad gäller demokratiskt deltagande, informationsspridning och 
underhållning ställs mot förlust av traditionella värderingar, kultur samt regleringen 
av dagens media (Livingstone, 2002: 1-2). Den nya tekniken ses också som ett hot 
mot barns ”offline-aktiviteter”, att dessa skulle bli hotade av den stigande mängden 
tid barn spenderar vid exempelvis datorn. Ungdomar kan komma att bli mer 
avskärmade från ”verkligheten” och barndomens ”oskyldighet” kan komma att 
försvinna (Holloway & Valentine, 2003: 2). 

Något som är väldiskuterat både på medie- och samtalsagendan är att skilja mellan ett 
offline- och ett online-liv i dagens samhälle, i fronten för detta står dagens ungdomar 
(egen kommentar). Offline-livet kallas för verklighet (reality) medan online-livet 
definieras som en konstruerad verklighet (virtual) (Holloway & Valentine, 2003: 9) 
Denna definition är antagligen på väg att suddas ut (egen kommentar). Genom att 
mobiltelefonstekniken och den trådlösa Internettekniken hela tiden utvecklas ökar 
möjligheten för att konstant vara online på något sätt. Utvecklandet av så kallade 
Instant messaging system som till exempel MSN Messenger har redan erövrat 
mobiltelefonernas mjukvaror (Lövheim, 2003: 39). Detta gör att människor kan vara 
online och anträffbara vart de än befinner sig. Datoranvändande har blivit/är på väg 
att bli en livsstil för ungdomar (Siegel, 2004: 142).  

2.4.2 Barn och ungdomar som målgrupp 
Efter att ha beskrivit barn och ungdomars egenskaper, utvecklingsfaser och 
medieanvändande kan detta sättas i relation till ungdomar som en målgrupp. Vad 
menas egentligen med att ungdomar ses som en målgrupp för reklambudskap? Götze 
beskriver dagens ungdomar som en attraktiv målgrupp beroende på att de flesta 
faktiskt har en egen ekonomi och själva kan betraktas som konsumenter, de ses även 
som morgondagens konsumenter. En annan viktig aspekt är det som brukar nämnas 
som barn och ungdomars inflytande på föräldrar vad gäller inköp (Götze: 1). 

Att betrakta barn och ungdomar som konsumenter förknippas ibland med 
televisionens födelse. Enligt Jacobson (2004) sågs barn som konsumenter mer än 50 
år före televisionens uppkomst. Vid den tiden användes istället exempelvis 
ungdomstidningar men även godis- och leksaksbutiker riktade sig till bland annat 
ungdomar. Jacobson menar att barns konsumentkultur i USA formades och 
legitimerades genom ett växelspel mellan marknaden, nya familjeideologier samt 
uppkomsten av nya underhållningsformer. Konsumentkulturen var inte enbart ett 
resultat av nationella marknader och massmarknadsföringsstrategier.  

I samband med barns utveckling brukar det talas om socialiseringsprocesser. Den 
första socialiseringsprocessen skapar barnets identitet, detta sker i direkt anknytning 
till familjen.  
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Jacobson menar dock att faktorer så som annonsörer, skolor och tidningar spelar en 
central och viss konkurrerande roll med familjen vad gäller den första 
socialiseringsprocessen (Jacobson, 2004: 1, 4). Ibland talas det om 
”konsumentsocialisation” i samband med ungdomar. Med detta menas en process då 
ungdomar erhåller färdigheter, kunskaper och attityder som är relevant till deras 
funktion som konsumenter på marknaden. Denna socialisation sker samtidigt som 
barn utvecklas psykologiskt och socialt under sin uppväxt (McGinnis, Gootman, 
Kraak, 2006: 102). 

Det bör påpekas att intresset för ungdomar som målgrupp för reklam inte enbart står 
i anknytning till deras användande av digitala medier. Däremot ses digitala medier 
som en attraktiv kanal för att nå ut till ungdomar (egen kommentar).  

Barn ses som en attraktiv målgrupp för reklambudskap. Nedan följer några olika 
kategoriseringar av dagens ungdomar som målgrupp samt resonemang kring varför 
de anses vara så attraktiva som målgrupp. Som tidigare nämnts kan företag se på 
ungdomar som en grupp som har en egen köpkraft. Solomon skriver att en 
amerikansk marknadsföringsfirma valt att definiera ungdomar med inkomst som 
Skippies ”school kids with income and purchasing power” (Solomon, 2003: 63). Det 
brukar också talas om Generation Y som definieras som människor födda mellan år 
1977-1995. Denna generation anses vara en materialistisk generation men som ur 
marknadsföringssynpunkt kan vara svårövertalad. De är medvetna om 
marknadsföringsstrategier och att företag gör sitt bästa för att få dem som sina 
konsumenter. Exempel kan vara att de flesta ungdomar nuförtiden genomskådar 
reklamkampanjer där företag använder kändisar för att marknadsföra sig; 
ungdomarna förstår att kändisen blir sponsrad för att ställa upp (Solomon, 2003: 63). 

En intressant ålderskategori är den som kallas för ”tweens”. Definitionen av vad en 
tween är kan uppfattas som luddig, de beskrivs oftast som människor som är 
mittemellan att vara små barn och ungdomar. Åldern på tweens kan vara allt från 7-
16 år. Vissa hävdar att tweens snarare ska definieras efter ”ett visst sätt att tänka på” 
istället för efter ålder. Siegel ser tweens som människor i åldern 8-12 år (Siegel, 
Timothy, Coffey, Livingstone, 2004: 4-5). Tweens befinner sig i den åldern då de 
flesta människor börjar utveckla den mentala kapaciteten som krävs för att förstå 
marknadsföringsbudskap. Det är också i denna ålder som grupptrycket figurerar och 
strävan mot att bli ”vuxen” är central. Väsentligt är det som kallas för ”branding”, att 
en person börjar bli lojal till vissa varumärken som anses vara ”korrekta” av vännerna 
(Solomon, 2003: 64). Detta leder oss till den andra synen på ungdomar som 
målgrupp. Som tidigare nämnt kan ungdomar ses som morgondagens konsumenter. 
Solomon kallar ungdomar för konsumenter-i-träning, genom att de blir lojala till ett 
varumärke kan de komma att fortsätta vara det i flera år (Solomon, 2003: 64). Det går 
även att betrakta ungdomar som de som påverkar familjens inköp av varor (Siegel, 
Timothy, Coffey, Livingston, 2004: 4-5, 29-30).  
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Föräldrarna ber ofta sina ungdomar om råd när det kommer till planering och inköp 
av varor. Detta leder sedan till att det blir en vana att konsumera det som deras barn 
tidigare tipsat om (Siegel, Timothy, Coffey, Livingston, 2004: 66-67). Exempel på 
detta kan vara att de flesta av amerikanska barns förfrågningar kring köp av 
matprodukter gäller ”märkesprodukter”, vilket kan knytas an till termen ”branding” 
som tidigare nämnts (McGinnis, Gootman, Kraak, 2006: 104). Ungdomar ses som en 
”socialiseringsagent” i processen när föräldrarna får upp ögonen för nya produkter. 
Detta gör att företagen ser ungdomar som en viktig målgrupp för spridning av nya 
produkters budskap (Götze: 10-11). 
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3. Teori 
Det finns många olika teoretiska utgångspunkter, vilken som är mest lämplig att 
använda beror helt och hållet på vad som ska studeras. Kommunikationsforskning är 
ett stort vetenskapligt område och det är omöjligt att täcka in allt i denna studie. 
Teorierna och begreppen kommer således att begränsas till vad som vi anser är av 
relevans för studien.  

Detta teorikapitel kommer främst att utgå från planerad kommunikation och dess 
begrepp. Planerad kommunikation har en del gemensamt med marknadsföring, 
därför kommer även vissa teoretiska begrepp från marknadsföring att beskrivas. 
Planerad kommunikation syftar i denna studie till planeringen och analysen i en 
kommunikationsprocess. Kapitlet beskriver och förklarar begrepp och teorier kring 
kommunikation, sändare, mål, budskap, medieval och målgrupp samt 
kommunikation på Internet. 

3.1 Kommunikationsprocessen 
LunarWorks kan ses som en del av sändaren i kommunikationsprocessen eftersom 
de tillsammans med ett företag/organisation planerar och utformar ett budskap som 
genom deras flerkanaliga community Lunarstorm riktas till målgruppen ungdomar i 
åldern 12-24 år. Begreppet kommunikation definieras i denna studie som processen 
för själva förmedlingen av innehållet. Information är det som förmedlas genom 
kommunikation (Palm, 2006: 14). 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap men också inom flera andra 
forskningsområden skiljs det på envägs- och tvåvägskommunikation. Med 
envägskommunikation menas att sändaren har en asymmetrisk relation till 
mottagaren, som alltså inte kan ge respons på informationen. Enligt Larssons 
tolkning av James Grunig kan tvåvägskommunikation vara både symmetrisk och 
asymmetrisk. I asymmetrisk tvåvägskommunikation är sändaren överordnad 
mottagaren men vill på något sätt få ett tillbakaflöde. Exempel på detta kan vara en 
svarstalong i en trycksak. Om sändaren och mottagaren har en symmetrisk relation 
befinner de sig på samma nivå vilket gör att det kan ses som att de för en dialog. 
Exempel på detta kan vara en studiecirkel. Grunig menar att modellen för 
symmetrisk tvåvägskommunikation kan ses som den ideala formen av 
kommunikation, många forskare påpekar dock att det är omöjligt med en helt 
problemfri kommunikationsmodell. Enligt Larsson ligger problematiken i att många 
inte ser till det självintresse som olika parter kan ha (Larsson, 2001: 46-49). Givetvis 
beror det på vilken sorts kommunikation som diskuteras. Att det går att åstadkomma 
en symmetrisk relation mellan ett företag som säljer en produkt och dess målgrupp är 
högst osannolikt eftersom företaget vill påverka målgruppen. Om det däremot 
handlar om exempelvis ett samtal skulle man kunna tänka sig att en symmetrisk 
relation skulle kunna vara möjlig.  



Men återigen, som tidigare nämndes, då bortses individens självintresse i en 
kommunikativ situation (egen anmärkning). Man bortser också från de 
maktförhållanden som existerar, exempelvis gällande kön. 

Modellen nedan (se figur 1) föreställer en utvecklad basmodell för 
kommunikationsprocessen. I denna studie kommer vi att fokusera på samtliga delar. 
Effekten kommer inte att behandlas genom receptionsstudier. Däremot kommer 
sändarens önskade effekt att behandlas. Effekt betecknar den inverkan som 
processen har på mottagaren. Med brus menas störningar som kan påverka 
budskapets innehåll. Feedback syftar till när mottagaren på något sätt svarar 
sändaren. Kodning syftar till den meningen som sändaren lägger i budskapet medan 
avkodning syftar till hur mottagaren tolkar budskapet. Den vänstra hörnstenen 
beskriver hur sändaren påverkas av olika faktorer som självuppfattning, bakgrund 
samt organisationen. Den högra hörnstenen betecknar liknande påverkansfaktorer 
för mottagaren till skillnad att det här gäller publika faktorer och inte organisatoriska. 
Allt detta ses i och beror på i vilken kontext (sammanhang) som kommunikationen 
äger rum (Larsson, 2001: 39-41).  

Figur 1: Basmodell i sitt kontextuella sammanhang (Larsson, 2001: 41) 

I denna studie definieras sändare som personen eller 
företaget/organisationen/avdelningen som står bakom och utformar budskap, 
medieval och definierar målgruppen. Det ideala är att se sändaren som en del av 
själva kommunikationsprocessen. Sändaren måste i sin planering fokusera på 
målgruppen så att inte budskapet i slutändan är producerat för uppdragsgivaren, då 
har syftet med kommunikationen gått förlorat. Anledning till att denna problematik 
kan uppstå är exempelvis att det saknas tro på det som ska kommuniceras, att det är 
allt för koncentrerat på uppdragsgivaren samt att det finns en distans till målgruppen 
(Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 125). För mer information om målgrupp se avsnitt 
3.3. 

Det är oftast väldigt många personer som jobbar med en reklamkampanj som 
exempelvis marknadsförare, copywriters, grafiker och även de klienter som säljer 
reklamprodukten.  
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Dessa ska tillsammans ta fram strukturer, formulera budskap, välja medium och 
samtidigt hålla koll på målgruppen (Janoschka, 2003: 92). Det är inte svårt att förstå 
att minsta lilla missberäkning kan leda till ganska stora problem i slutändan (egen 
kommentar). 

Det är för det mesta ofrånkomligt att sändaren från början inte har en viss bild av 
mottagaren. Det finns en viss problematik i vissa synsätt som sändaren kan ha på 
målgruppen (läs vidare under avsnitt 3.3). Sändaren kan tänka i form av sekundära 
målgrupper enligt Windahls tolkning av McQuail (1969). Ett begrepp är 
”Proffessionalization” som innebär att sändaren tror sig veta bättre än publiken och 
därför utformar budskapet utifrån sina egna prefferenser. ”Specialization” innebär att 
sändaren utformar budskapet efter en viss del av publiken vars egenskaper man 
redan vet om. ”Paternalism” syftar till att sändaren ser det som sin uppgift att utbilda 
och informera publiken och lägger därför ingen vikt vid deras behov och intressen. 
”Ritualism” är en beteckning för när sändaren enbart använder sig av sådant som 
tidigare visat sig vara effektivt för kommunikation med en viss publik (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 131).  

3.2 Mål 
Ett kommunikationsprojekts mål är det som (bör) styra hela planeringsprocessen. 
Palm belyser problematiken med att inte ha väldefinierade mål. Om en 
kommunikationsinsats styrs av luddiga eller motsägande mål är det en låg sannolikhet 
att uppnå den önskvärda effekten. Palm skiljer mellan systemmål, visionsmål, 
beteendemål samt kommunikationsmål. I termen slutmål ingår system- och 
visionsmål som ibland kan vara identiska. Systemmålet betecknar oftast det problem 
som ska lösas medan visionsmålet syftar till ett framtida tillstånd (Palm, 2006: 23). 
Målet är något som formuleras av sändaren i början av kommunikationsprocessen 
och är med och påverkar alla delar i processen, därför nämns inte mål som något 
specifikt i modellen. Exempelvis kan en viss läkemedelstillverkare ha som systemmål 
att öka sin produktion med 80 procent under en tvåårsperiod. Deras visionsmål 
skulle kunna vara att de ska vara den ledande läkemedelstillverkaren i ett visst land. 
För att slutmål ska uppnås bör ett beteendemål formuleras som kan uppnås genom 
kommunikationsmål. Om slutmålet är att minska antalet alkoholrelaterade olyckor i 
trafiken kan således beteendemålet vara att hindra folk från att sätta sig bakom ratten 
efter att de intagit alkohol. För att uppnå detta bör kommunikationsmål formuleras 
som kan behandla exempelvis målgruppens inställning, intentioner, handlingar, och 
kunskap (Palm, 2006: 24-25). 
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3.3 Målgrupp 
Som tidigare nämnts måste ett företag/organisation definiera sin målgrupp för att 
effektivt kunna kommunicera med den. Lunarstorm har en huvudmålgrupp som 
representerar majoriteten av deras användare, dessa är ungdomar. Resterande 
användare är utspridda i olika åldrar (egen kommentar). Detta avsnitt har dock för 
avsikt att visa på att det inte alltid går att ha en målgruppsindelning som är så enkel 
som ungdomar i åldern 12- 24 år, det tillkommer fler variabler. I detta avsnitt 
kommer begreppet målgrupp att förklaras och problematiseras. Olika syn på 
målgrupp samt dess olika funktioner kommer att förklaras närmare.  
 
Begreppet målgrupp kan definieras på många olika sätt. Den enklaste förklaringen är 
att en målgrupp är den grupp eller de grupper som ett företag har för avsikt att nå ut 
med sitt budskap till (Larsson, 2001: 121). Det kan som företag vara lättare sagt än 
gjort att nå ut med sitt budskap till berörd målgrupp. Det krävs stor insikt och 
kunskap i hur den egna organisationen är uppbyggd och ser ut men även hur en 
målgrupp fungerar. Ett problem kan också vara att lära känna olika grupper inom en 
målgrupp. Det finns många aspekter som måste tas med i beräkningen, exempelvis 
kön, etnicitet, kultur. Detta är extra viktigt att tänka på då vi idag lever i ett 
mångkulturellt samhälle (Larsson, 2001: 120-121). En grupp i en målgrupp som har 
en annan kultur kan exempelvis tolka ett budskap helt annorlunda jämfört med en 
annan grupp (egen kommentar). Relaterat till figur 1 kan detta resonemang kopplas 
ihop med hur mottagaren avkodar ett budskap. Som sändare gäller det att vara 
medveten om detta och hur kodning respektive avkodning kan komma att ändra 
budskapets mening (egen kommentar). 

Larsson menar att begreppet målgrupp kan tyckas vara omodernt och opassande sett 
till dagens situation. Han menar dock att vi inte behöver förkasta detta begrepp utan 
istället omdefiniera det. Målgrupp kan istället förklaras som: ”… den grupp man vill 
kommunicera med från en organisations sida” (Larsson, 2001: 121). När större företag eller 
myndigheter ska genomföra exempelvis en kampanj är det nödvändigt att dela in 
målgrupperna i olika subgrupper för att kunna plocka fram ett så bra medieval (se 
vidare avsnitt 3.4) som möjligt. Målgruppen kan delas in efter externa och interna 
målgrupper. Exempel på interna kan finnas inom koncernen eller den egna 
organisationen i form av styrelse, informatörer, personal, informella ledare, 
personalens familjer eller pensionerad personal. Den kan även delas in i externa 
grupper i form av externa intressenter, närstående företag, närsamhället, offentlig sfär 
och medier (Larsson, 2001: 124). Valet av målgrupp är en process som består av två 
delar. För det första handlar det om att välja målgrupp och sedan att analysera den. 
För att komma fram till vilken målgrupp sändaren ska rikta sig till används 
segmentering i urvalsprocessen. Detta innebär helt enkelt att en uppdelning av 
marknaden görs i olika delar eller segment som är av intresse för organisationen eller 
företaget (Larsson, 2001: 125).  
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Målgrupp och mottagargrupper är två olika begrepp som allt för ofta blandas ihop 
enligt Larsson (2001: 122-123). Målgrupp och mottagargrupp kan vara identisk, alltså 
att alla mottagare är en målgrupp. Målgruppen kan även vara en del av 
mottagargruppen, det finns en specifik målgrupp inom en större mottagargrupp. 
Mottagargruppen kan vara en del av målgruppen, en mindre mottagargrupp för 
vidare information till en större målgrupp. Målgruppen och mottagargruppen kan 
också vara helt separerade (Larsson, 2001: 122-123). 
 
Palm (2006, 33) menar att det vanligaste sättet att dela in målgruppen i en 
målgruppsanalys är efter demografiska egenskaper som exempelvis kön, ålder, 
geografi, yrke med mera. Det går även att definiera målgruppen efter människor som 
ser sig själva som anhängare av ett specifikt medium eller innehåll. Exempel på detta 
kan vara läsare av ”Vi i villa” eller fans till någon speciell artist. Detta kan dock 
betraktas som en vag målgrupp eftersom den kan vara mer eller mindre homogen, 
vilket innebär att målgruppen kan komma att reagera olika på ett budskap (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 167-168). Denna definition kan knytas an till Palms 
resonemang kring livsstilar som kan ses som ett komplement eller alternativ till 
demografisk indelning. Livsstil kan ha olika betydelse, den kan innefatta folks 
fritidsintressen, vanor, värderingar och personlighetsdrag (Palm, 2006: 34). 
Målgruppen kan också definieras efter medieanvändande, exempelvis tv- tittare eller 
Internetanvändare. Dessa målgrupper behöver inte ha någonting gemensamt utöver 
deras medieanvändande. Det går också att precisera detta till exempelvis dokusåpa-
tittare eller användare av Internetcommunities (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 168-
169). Palm menar att olika variabler som livsstil och medievanor kan vara relaterade 
till varandra (Palm, 2006: 40). Exempel kan vara att golfspelare läser golftidningar 
och gitarrister är medlemmar i musikforum på Internet.  

En målgrupp kan ha olika funktioner. De funktioner som är relevanta att koppla till 
denna studie är målgruppen som en marknad, kunder eller kommunikatörer 
(Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 169). Målgruppen kan ses som en marknad, alltså 
en potentiell kund för ett medium och mål för ett reklambudskap. Det resulterar i en 
syn på målgruppen som en marknad för den produkt det görs reklam för. När 
sändaren ser målgruppen som en marknad så är det slutmålgruppen man 
koncentrerar sig mest på (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 169- 170). Slutmålgruppen 
är den skara människor som sändaren i ett kommunikationsprojekt har som mål att 
påverka (Palm, 2006: 31). Hur sändaren använder sig av målgruppen som marknad 
skiljer sig åt mellan social marknadsföring och kommersiell marknadsföring. I det 
sistnämnda riktar sig sändaren oftast till den mest lönsamma målgruppen och vill för 
det mesta frambringa ett beteende (konsumera). I social marknadsföring gäller 
vanligtvis det motsatta (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 169- 170). 
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Målgruppen kan också ses som kunder. Tanken är här att det ska råda ett balanserat 
förhållande mellan sändaren och kunden. Denne ska idealt sett ha lika mycket 
inflytande över innehåll och distribution i kommunikationen som sändaren (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 169- 171). Detta kan knytas an till det tidigare resonemanget 
kring tvåvägskommunikation. 

När målgruppen ses som kommunikatör menas att den själv kan sprida vidare ett 
budskap. Detta kan jämföras med det som brukar nämnas som tvåstegshypotesen. 
Tanken är att det finns vissa opinionsledare i en målgrupp, dessa sprider sedan vidare 
budskapet till andra medlemmar i målgruppen (Palm, 2006: 124). Problematiken med 
målgruppen som kommunikatörer kan vara att sändaren inte kan kontrollera vad för 
budskap som sprids vidare (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 172). Denna 
problematik kan kringgås vad gäller vidarespridning av vissa digitala budskap. 
Exempel på detta kan vara att mottagaren får skriva in en väns e-postadress som ett 
färdigt budskap skickas till. Problematiken kvarstår dock om sändaren väljer att själv 
omformulera och sprida vidare budskapet (egen kommentar). 

3.4 Budskap 
Eftersom denna studie delvis syftar till att studera hur LunarWorks ser på begreppet 
budskap och hur detta tillämpas i deras kommunikationsarbete samt vilka strategier 
som ligger bakom deras val av budskap kommer följande avsnitt förklara begreppen 
kommunikationsstrategier och budskapsstrategier mer ingående. Eftersom budskap 
naturligt kan länkas ihop med medieval så kommer detta avsnitt även ta upp detta 
begrepp. 

När det talas om kommunikationsstrategier så finns det enligt Larsson två principer, 
inifrån- och utifrånstrategier. Med inifrånstrategier menas att en organisation sprider 
information till sina målgrupper. Med utifrånstrategier menas att en organisation ger 
service och stöd till grupper som önskar information från organisationen (Larsson, 
2001: 141-143). Inifrånstrategier är den sort av kommunikationsstrategier som är 
mest lämpade för denna studie eftersom den syftar till att undersöka just 
Lunarstorms informationsspridande (reklam) till sina användare. 

De flesta teorier kring inifrånstrategier behandlar strategier om påverkan och 
övertalning. Detta är det gamla klassiska sättet att arbeta med 
kommunikationsstrategier. Här handlar det om att genom attitydpåverkan och 
beteendeförändring få en person till handling (Larsson, 2001: 144). Detta kan i sin tur 
återanknytas till det som skrevs om mål i avsnitt 3.2. För att få en individ till handling 
(slutmål) bör sändaren använda sig av beteendemål som uppnås genom 
kommunikationsmål.  
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Det har på senare tid blivit mer vanligt att arbeta med mottagarinriktade strategier. 
Här ligger fokus istället på relationsstrategier, alltså att skapa en relation mellan 
sändare och mottagare (Larsson, 2001: 149). I denna studie behandlas både 
påverkan- och övertalningsstrategier samt mottagarinriktade strategier. 

3.4.1 Påverkan-, övertalning- och mottagarinriktade strategier 
Påverkan- och övertalningstrategier fungerar på så sätt att sändaren vill få mottagaren 
att tycka eller tänka på ett visst sätt genom att använda påverkan och övertalning. 
Enligt Palm (1994: 80) finns det två viktiga begrepp inom de teorier som behandlar 
övertalning. Dessa två begrepp är involvering och informationsbearbetning. Palm 
menar att alla forskare som tillämpar begreppet involvering talar om ett mentalt 
tillstånd hos en individ. Detta tillstånd beskriver relationen mellan objekt och individ 
i dennes föreställningsvärld. Objektet kan exempelvis vara en produkt, ett varumärke, 
en fråga, en ståndpunkt eller ett ämne (Palm, 1994: 81). Vidare delar Palm upp 
involvering i tre underkategorier: ståndpunktsinvolvering, beslutsinvolvering och 
ämnesinvolvering. Beroende på graden av involvering påverkas 
informationsbearbetningen som i sin tur påverkar beteendet. Om mottagarens 
ståndpunkt anses rätt är det lämpligt att sträva efter så hög ståndpunktsinvolvering 
och ämnesinvolvering som möjligt. När det talas om beslutsinvolvering ska sändaren 
för att förhindra ett beteende försöka ha så hög beslutsinvovering som möjligt och 
tvärtom (Palm, 1994: 82-84). Vill sändaren ha ett budskap med låg involveringsgrad 
ska denne satsa på att använda så kallad hur-information, vill man istället ha en hög 
involveringsnivå bör man använda vad- och varför-information (Larsson, 2001: 148-
149). För att ett beteende ska bli bestående kan materiella eller symboliska belöningar 
användas. Exempel på detta kan vara blodgivaren som får en symbolisk belöning i 
form av ett diplom, eller en materiell belöning i form av en blodgivartröja. 
Belöningen bör stå i relation till vilket beteende som ändrats, en människa som 
exempelvis ändrat sin livsstil kan ha större behov av belöning än någon som köpt en 
tv (Palm, 2006: 71). 

När mottagarinriktade strategier används är sändaren inte ute efter att direkt påverka 
mottagaren. Istället används mer relationsinriktade strategier, som går ut på att bygga 
upp en relation med mottagaren (Larsson, 2001: 149). Sepstrup (1999, i Larsson, 
2001: 149) har tagit fram fyra variabler som är viktiga att tänka på vid arbete med 
mottagarinriktade strategier: 

•  Informationsbehov hos mottagaren 
•  Upplevd relevans för det aktuella ämnet 
•  Aktiv respektive passiv uppmärksamhet (hos mottagarna) 
•  Medier som ingår respektive ligger utanför mottagarens normala mediebruk 

(Direktciterad Larsson, 2001: 149) 
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Larsson talar om två begrepp som han beskriver som variabler, dessa kan ses som 
strategiska grunder i relationsinriktad kommunkation. De två variablerna är relevans 
och behov. Med hjälp av dessa variabler går det att räkna ut hur stor potential 
mottagaren har för att ta emot information. Med relevans menas den betydelsefullhet 
som sändaren bedömer att målgruppen tillmäter en fråga. Med behov menas 
målgruppens efterfrågan på information. Om båda dessa variabler uppfylls av 
mottagaren är potentialen hög för att ta emot information, om bara en variabel 
uppfylls är potentialen begränsad och om ingen av variablerna uppfylls är intresset 
hos målgruppen låg för informationsmottagning (Larsson, 2001: 149). För att 
utveckla detta ytterligare kan sägas att om det finns ett informationbehov och 
relevans så är intresset för information stort. Finns det relevans men inte 
informationsbehov så är intresset för information situationsanpassat. Detsamma 
gäller om det finns informationsbehov men inte relevans. Finns det varken relevans 
eller informationsbehov är intresset för information ringa (Sepstrup modell i Larsson, 
2001: 150). 

Budskaps- och övertalningsinriktade strategier kontra mottagarinriktade strategier 
menar vi har många likheter. Båda två syftar i slutändan till att framkalla ett beteende. 
Däremot skiljer sig synen åt vad gäller målgruppen. Mottagarinriktade strategier ska 
idealt sett skapa en relation mellan sändare och mottagare. Denna relation kan 
definieras på olika sätt.  Att skapa en symmetrisk relation är att betrakta som omöjligt 
eftersom sändarens övertalnings- och påverkansintresse alltid finns med i bilden. 

3.4.2 Budskapets utformning 
Budskapet är en av de viktigaste delarna vad gäller kommunikation. Baserat på figur 1 
går det att se att budskapet är en produkt av sändaren och kodas av denne. 
Budskapet är relaterat till målgruppen och kommuniceras genom ett eller flera 
medier, där det sedan avkodas av mottagaren och ger en effekt. Som Larsson påpekar 
är det med hjälp av budskapet som sändaren kan få en målgrupp intresserad för sin 
sak (Larsson, 2001: 155). Enligt Palm måste intresse finnas för att målgruppen ska ta 
del av ett budskap, vilket kan relateras till hans diskussion om relationen mellan 
individ och objekt. Det är en av kommunikatörens uppgifter att skapa intresse hos 
målgruppen (Palm, 2001: 59). Eftersom sändaren är den som konstruerar budskapet 
måste denne således göra ett urval av information. Denna urvalsprocess kallas ibland 
för gatekeeping. Ett exempel kan vara en kampanj mot ungdomars konsumtion av 
alkohol. Sändaren har här ett brett spektra av information att använda sig av. 
Kommunikatörer som jobbar inom masskommunikation använder sig oftast av 
frågor som: Vad av detta material behöver publiken veta?, Vad vill de veta?, Vad vet 
de redan?, Vad kommer de att förstå?, Vad kommer de att vägra acceptera? när de 
gör sitt urval (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 125-127). 

 



Det finns enligt Larsson en grundmodell för budskapsstrategier som utgår från 
målgruppens beteende och motivation. Om målgruppens motivation är hög och 
beteendet rationellt ska sändaren använda en rationell strategi. Målgruppens 
motivation kan liknas vid Palms diskussion kring involvering. Om beteendet är 
rationellt men motivationen låg är det lämpligare att använda en repetitiv strategi. Är 
målgruppens beteende emotionellt och motivationen hög ska någon form av 
känslomässig strategi användas. Är målgrupppens motivation istället låg men 
beteendet emotionellt är det bättre att använda en social strategi (Larsson, 2001: 157). 
När budskapsstrategin är vald kan denna modell också användas för att ta fram 
budskap och utformning. Här handlar det främst om att välja mellan text och bild.  
Är beteendet rationellt och motivationen hög ska sändaren använda ”djup” 
information med text. Är beteendet emotionellt och motivationen hög ska sändaren 
istället använda ”djup” information med bild. Är beteendet rationellt och 
motivationen låg är det bra att använda ”grund” information med text och är 
beteendet emotionellt men motivationen låg ska sändaren använda ”grund” 
information med bild (Larsson, 2001: 158). För att förenkla detta kan följande 
exempel ges: Om ett företag vill sälja båtar söker de oftast kunder med hög 
motiavtion och rationellt beteende, alltså ”djup” (ingående, specificerad) information 
med bild. Om ett företag istället säljer tvättmedel är de ute efter kunder med låg 
motivation och emotionellt beteende, alltså ”grund” information med bild (Ibid.). 

Hur ett budskap ska utformas beror i högsta grad på vad som ska uppnås. Detta kan 
knytas an till det tidigare avsnittet (avsnitt 3.2) som beskriver mål. Frågor som bör 
ställas i samband med utformning av ett budskap är: Ska kunskaper, attityder eller 
intentioner påverkas? Eller ska mottagaren utföra en viss handling? (Palm, 2006: 70). 
Larsson (2001: 160) förespråkar öppenhet för möjligheten att kunna ändra budskap 
under en kommunikationsprocess. Ett budskap kan vara bra att använda för att 
skapa ett beteende men för att ändra en persons uppfattning kan ett annat budskap 
vara lämpligt. Sen kan det även behövas ett tredje budskap för att skapa handling. 
Vilken information sändaren ska använda sig av i relation till dessa mål beskriver 
Palm i sin modell för retoriska strategier (Palm, 2006: 70). 

Figur 2. Retoriska strategier (Palm, 2006: 70) 
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Palm diskuterar volym, närhet, känsla och diskuterbarhet i samband med budskapet. 
Med volym menas hur ofta och i hur många medier ett budskap förekommer. När ett 
budskap förekommer ofta ökar tron på att det är något viktigt. Med närhet menas 
något som mottagaren känner igen sig i. Detta kan kopplas till begreppet 
intertextualitet där exempelvis en historia knyter an till något som skrivits tidigare, 
vilket gör att läsaren känner igen sig (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 139). 
Intertextualitet är ett begrepp som John Fiske förklarar mer ingående. Han menar att 
intertextualitet kan defineras som att alla texter kan beskrivas och relateras till 
varandra. Det handlar här om att det finns dolda gemensamma drag i alla texter. För 
att förstå intertextualiteten i texter behöver man inte vara bekant med texten eller 
veta vad den handlar om. Med intertextualitet ligger fokus istället på det som kan 
utläsas mellan raderna. Något förenklat studeras de bakomliggande budskapen som 
inte framgår uppenbart. Fiske menar att genom att studera en texts intertextualitet 
går det att få fram värdefull information om hur exempelvis olika kulturer uppfattar 
en text på olika sätt (Fiske, 1987: 108). Detta är inte minst viktigt vid utformandet av 
budskapet i en reklamkampanj. Detta kan uppnås genom igenkänning (någonting 
som mottagaren känner igen), personifiering (istället för att koncentrera sig på en 
massa fokuserar sändaren på en individ) samt konsekvensbeskrivning (följden av att 
göra eller inte göra på ett visst sätt). Det är viktigt att anspela på målgruppens känslor 
när ett budskap ska utfomas (pathos) (Palm, 2006: 59- 62). Windahl (Windahl, 
Signitzer, Olson, 1992: 137-139) för ett intressant resonemang kring sändarens 
positionering i budskapet. De menar att sändaren omedvetet eller medvetet placerar 
sig själv, objektet och mottagaren i olika sociala dimensioner. Sändaren kan placera 
sig på mottagarens nivå, under eller över dem. Mottagarna kan reagera på objektet 
och deras egen positionering. Sändaren kan förlora trovärdighet genom att placera sig 
för högt eller för lågt på den sociala skalan. 

3.4.3 Medieval 
De budskapsstrategier samt kommunikationsmål (avsnitt 3.2) som valts ut för ett 
projekt är de som enligt Palm (2006: 75) tillsammans ska styra medievalet. 

”Inga medier är bra till allt, men nästan alla medier är bra för något ändamål” (Ibid.) 

Dagens samhälle erbjuder kommunikatören ett stort antal medier att välja mellan för 
att nå ut med sitt budskap. De huvudsakliga medierna är tv, radio, tidningar, dator- 
och tv-spel, tal och dess tillhörande subgrupper (egen kommentar). Palm menar att 
det finns två grundläggande medievalsstrategier: bombmatta och organisk tillväxt. 
Med bombmatta menas massmediekampanjer där sändaren kan använda sig av alla 
medier. Bombmattan har en hög intensitet under en kort tid och når ut till hela 
målgruppen. Organisk tillväxt pågår däremot under en längre tid. Det tar därför 
längre tid innan reultatet blir synligt. Principen för organisk tillväxt är att sändaren 
påverkar exempelvis opinionsledare och förebilder som i sin tur påverkar andra 
människor, som i sin tur påverkar andra och så vidare (Palm, 2006: 75-76). 
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Eftersom Internet är ett hybridmedium är det inte relevant att fortsatt diskutera 
medieval vad gäller traditionell kommunikation. Internet som medium är en del av 
nästa avsnitts resonemang. 

3.5 Internet och kommunikation 
Ovan har olika former av kommunikation, sändarens roll, budskapet, medievalet 
samt målgruppen och mål beskrivits. I detta avsnitt beskrivs synen på 
kommunikation applicerat på Internet och dess reklam samt i relation till ungdomar. 
Frågan är dock: är de vanliga kommunikationsmodellerna applicerbara på Internet? 
Svaret är ja, till viss del. Janoschka (2004) har tagit fram en ny 
kommunikationsmodell enbart för kommunikation via/på Internet. Den är en 
kombination av interpersonell- och masskommunikation. Interpersonell 
kommunikation kan liknas vid så kallad face-to-face-interaktion eller som tidigare 
behandlats den symmetriska tvåvägskommunikationen. Masskommunikation syftar 
till en asymmetrisk relation mellan sändaren och en masspublik vilket kan knytas an 
till den tidigare diskuterade envägskommunikationen (Janoschka, 2004: 84, 120). 
Larsson (2001: 263) för en intressant diskussion kring hur kommersiella företag 
tidigare har marknadsfört sig och hur det skiljer sig när Internet kommit med i 
bilden. Tidigare var det vanligt med så kallade ”push”-metoder där sändaren riktade 
sig till en masspublik. Numera menar Larsson att det istället är aktuellt med en så 
kallad ”pull”-kontakt, företagen lockar människor en och en till sin webbsida. 
Sändaren kan även nå människor genom att köpa reklamutrymme på webbplatser 
som många människor besöker (ibid; Janoschka, 2004: 46). Detta är speciellt vanligt 
vad gäller företag som riktar sig till ”tweens” (se vidare 2.3.2) (Siegel, Coffey, 
Livingston, 2004: 155). Resonemang kan i sin tur appliceras på Lunarstorm som 
uppenbart är en sådan webbplats som företag vänder sig till när de vill göra reklam 
till ungdomar. 

Med Janoschkas ord är Internet ett hybridmedium där ”gamla” 
kommunikationsformer existerar, men också helt nya (Janoschka, 2004: 83). Det 
brukar diskuteras kring att flera medier smälter samman på Internet, vilket kallas för 
mediekonvergens (McQuail, 2005: 137; Larsson, 2001: 257 258). Larsson talar dock 
om problematik som kan uppstå i dagens informationstekniksamhälle (hädanefter 
IT). Internet må ge människor chans att kommunicera med andra som de kanske 
aldrig kommunicerat med om Internet inte funnits. Antalet människor en person 
kommunicerar med ökar också. Samtidigt diskuteras det kring att face-to-face- 
kommunikationen kan riskera att minska som ett resultat av IT:s framväxt. I 
samband med den enorma utvecklingen som sker vad gäller IT menar Larsson också 
att risken för informationsklyftor blir allt större, det vill säga att vissa grupper i 
samhället kanske inte har tillgång alls, eller väldigt limiterad sådan (Larsson, 2001: 
257-258).  
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Detta kan knytas an till det som McQuail benämner som ”the digital divide”. Han 
menar dock att ny media inte enbart skapar utan även kan brygga vissa klyftor. 
Exempelvis kan Internet förbättra situationen för minoritetsgrupper, förutsatt att de 
får tillgång till det (McQuail, 2005: 492). 

Internet ger kommersiella företag en möjlighet (om de nu vill) att nå sina kunder utan 
mellanhänder. Reklam brukar definieras som huvudkällan för var tonåringar (tweens) 
får information om nya produkter ifrån, samt vad som definierar vad som är ”coolt” 
(Siegel, Coffey, Livingston, 2004: 143). Företag brukar lagra information om sina 
kunder i stora databaser. Detta gör det i sin tur möjligt att anpassa marknadsföringen 
efter enskilda konsumenter (Larsson, 2001: 259).  

Vanligt i webbreklam är också personifiering i form av direkta frågor eller att 
sändaren adresserar personen med dess namn (Janoschka, 2004: 111). Detta kan 
exempelvis göras när människor är inloggade på en community. De virala 
möjligheterna (möjligheter för vidarespridning) som finns på Internet är också en 
viktig aspekt, om ungdomar tycker om exempelvis ett spel på en webbplats så tipsar 
de sina vänner med e-post, MSN Messenger eller liknande (Siegel, Coffey, 
Livingston, 2004: 156). 

Enligt Janoschka får feedbackbegreppet som tidigare illustrerats i figur 1 en del nya 
innebörder. Hur feedback ter sig på Internet är beroende av hur avancerad reklamen 
är. Traditionell reklams feedback kan definieras som ett köp av en produkt. På 
Internet definieras den dock efter om och hur användaren interagerar med reklamen 
(Janoschka, 2004: 84-85).  

Hur en användare kan interagera med Internetbaserad reklam finns det många 
exempel på, Janoschka nämner själva ”klicket” på en annons. Men möjligheterna är 
många. Det går att mäta andra former av interaktion som exempelvis hur många som 
deltagit i en tävling, hur många som spelat ett specifikt spel med mera. I 
envägskommunikation i form av reklam talas det ofta om att sändaren inte kan få 
någon feedback. Dock menar Janoschka att det går att se försäljningssiffror som en 
form av feedback, denna form står enligt henne utanför den feedback det talas om i 
samband med Internet (Janoschka, 2004: 85-87). Det är större sannolikhet att 
ungdomar klickar på en banner jämfört med vuxna. Detta gäller speciellt om de blir 
erbjudna att spela ett spel eller vara med i en tävling. Internet ger ungdomar 
möjligheten att involvera sig med, utforska och lära sig om produkter när som helst 
och var som helst (Siegel, Coffey, Livingston, 2004: 155). 

Internetreklam använder sig också av metoder som används i traditionell reklam. 
Reklam försöker spela på känslor, eller aktivera mottagaren känslomässigt. Ett 
exempel på detta är att det går att bryta mot standardutförande av reklam. 
Exempelvis genom att provocera mottagaren (Janoschka, 2004: 89-90). Windahl för 
ett liknande resonemang kring olika medieformat.  
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Om sändaren inser att dessa format inte är statiska öppnar det upp för nytänkande. 
Exempel på detta kan vara att presentera ett hälsobudskap i form av ett nöjesformat. 
Eller att presentera ett reklambudskap i ett nyhetsformat. Att använda sig av 
underhållningsmedia för att få fram ett budskap brukar ibland nämnas som 
”edutainment”. Sändaren utnyttjar formatets dragningskraft och placerar ett budskap 
i det (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 153-156). 

Janoschka hävdar utifrån sin studie att språket i Internetreklam liknar det språk som 
används i webbchat, trots att kommunikationen är asynkron, man använder sig av ett 
mer direkt tilltal. Saker som begränsad storlek på datorskärmar, bannerblindhet, samt 
kontextens distraherande påverkar textens utformning. Det förekommer sällan en 
hög ordtäthet, komplicerat språk samt långa resonemang i webbreklam. Istället 
tenderar texterna att vara korta, personliga och relatera till situationen och även 
ibland att vara felstavade. Hon menar att webbreklam uppnår en så kallad 
kommunikativ omedelbarhet genom direkt tilltal till mottagaren (Janoschka, 2004: 
104). Tweens karaktäriseras av att de vill ha bild, händelse och någonting kul i 
reklam. Text har en tendens att tråka ut dem (Siegel, Coffey, Livingston, 2004: 157). 
Palm menar dock att långa texter inte behöver vara uttråkande utan snarare kan 
hjälpa till att hålla läsarens intresse uppe (Palm, 2006: 61). Frågan är om detta också 
gäller Internet och ungdomar. 

Janoschka menar också att en av de stora skillnaderna mellan webbreklam och 
traditionell reklam är interaktiviteten. Centralt för att uppnå deltagande i 
interaktiviteten är att fånga användarens uppmärksamhet. Här spelar texten en 
central roll genom att kort och enkelt uppmana användaren till interaktion. 
Webbreklam måste enligt Janoschka uppfylla minst tre krav. Den måste som tidigare 
nämnt fånga användarens uppmärksamhet och motivera dem, den måste distrahera 
läsaren från webbplatsens övriga innehåll, den bör också motsvara deras 
förväntningar. Grafik i samband med text och ibland även ljud och video är nyckeln 
till att fånga målgruppens intresse (Janoschka, 2004: 47-48, 52). 
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4. Metod 
Oftast då begreppet metod nämns syftar forskaren till de insamlingsmetoder för 
empiriskt material som använts. Arvidson påpekar dock att metod är någonting som 
omfattar en hel studie, från början till slut (Arvidson, 2000: 14, 16). Därför kommer 
detta metodkapitel att presentera och diskutera hur kontakt med fältet togs, urval, 
hur det empiriska materialet samlats in (intervju och kampanjanalys) samt källkritik. 
 

4.1 Kontakt med fältet och urval  
Tre olika urval har utförts i samband med denna studie. Genom det första urvalet 
blev det klart att studien endast skulle fokusera på communityn Lunarstorm, genom 
det andra urvalet fastslogs vilka personer som skulle intervjuas och genom det tredje 
urvalet bestämdes vilka reklamkampanjer som skulle analyseras. 

I början av studien fastslogs att temat för uppsatsen skulle vara ungdomar och 
Internetreklam, vilket är ett väldigt stort forskningsområde. På grund av detta 
avgränsades studien först till att endast omfatta den svenska marknaden. Därefter 
kartlades de communities som var störst i Sverige. Detta baserades på användarantal, 
att de var kommersiellt inriktade samt att de verkade i hela Sverige. Efter denna 
process togs beslutet att det var företaget LunarWorks community Lunarstorm samt 
communityn Playahead som skulle studeras. Tanken med att inkludera två 
communities i studien grundade sig i önskan att få ett större empiriskt material samt 
att få två olika infallsvinklar av samma forskningsområde. En förfrågan om 
samarbete skickades ut via e-post till LunarWorks kommunikationsansvarig Karolina 
Blom och Playaheads informationsavdelning. När Playahead inte svarade på 
förfrågan och efter vidare diskussion togs beslutet att utesluta Playahead och endast 
fokusera på en community. Förfrågan som skickades ut till LunarWorks 
vidarebefodrades till försäljningschefen Lovisa Sterner. Efter ett positivt svar från 
henne inleddes ett samarbete. Lovisa Sterner blev sedermera vår kontaktperson.  

Efter att ha genomfört en intervju med Lovisa ombads hon att rekomendera några 
anställda som kunde vara lämpliga för ytterligare intervjuer. Detta för att kunna utöka 
det empiriska materialet och för att få flera anställdas åsikter. Kriterierna på dessa 
anställda var att de på något sätt skulle vara involverade i kommunikationsarbetet på 
LunarWorks samt att de var verksamma inom olika avdelningar. Lovisa blev i och 
med detta vår så kallade ”gatekeeper”, den person som indirekt styrde urvalet av 
ytterligare respondenter. En gatekeeper kan beskrivas som den person på exempelvis 
ett företag som agerar kontaktperson åt en forskare. Kontaktpersonens uppgift kan 
vara att bestämma vilket material som forskaren ska få tillgång till och även som i 
vårt fall bestämma eller rekomendera vilka andra anställda man får eller kan ta 
kontakt med (Aspers, 2007: 114).  
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Det största problemet med att använda en gatekeeper som styr urvalet av 
respondenter är främst att denne kan välja ut anställda att intervjua som gynnar 
företaget. Alltså respondenter som handplockas för att ge en viss bild av företaget 
som de vill visa upp. Detta kan medföra att resultatet blir missvisande. Denna form 
av urvalsprincip kan även benämnas som snöbollsurval, när en person ombeds 
rekomendera andra (Jensen, 2003: 239; Ekström och Larsson, 2000: 58). Hur vår 
gatekeeper har påverkat studiens resultat går dock inte att säga. Dock är antalet 
anställda på LunarWorks vars arbetsuppgifter är relaterade till vår studie inte så stort. 
Detta kan tänkas ha minskat gatekeeperns effekt jämfört med om studien utförts på 
ett företag med fler anställda. 

Det tredje urvalet som gjordes för studien gällde reklamkampanjer. Kravet var att 
kampanjerna skulle finnas tillgängliga på LunarWorks webbplats, att de skulle 
innehålla flera komponenter (exempelvis spel, tävling, video) samt att det skulle vara 
två kampanjer som var så olika i utformning och syfte som möjligt. Detta ledde till 
att två kampanjer valdes ut där den ena syftade till att frambringa ett beteende och 
den andra till att motverka ett beteende. Tanken bakom att kampanjer valdes som 
objekt för analys var att de ger ett rikare empiriskt material jämfört med om analysen 
skulle ha omfattat exempelvis två banners. Den ena kampanjen är ett samarbete 
mellan Dafgårds och LunarWorks, den andra är ett samarbete mellan organisationen 
A non smoking generation och LunarWorks. De två kampanjer som valdes ut är 
båda exempel på lyckade kampanjer. Det skulle ha varit intressant för studien att ha 
involverat en mindre lyckad kampanj. Detta var dock inte genomförbart. 

Vad för etiska aspekter kan tänkas spela in i denna studie? Aspers (2007: 112) menar 
att forskaren kan hamna i tacksamhetsskuld till olika personer. Det bör noteras att 
detta resonemang förs i relation till långvarigt fältarbete. Men det kan ändå tänkas 
vara applicerbart på denna studie. Självklart kan en viss tacksamhetsskuld kännas till 
de personer som avsatt tid för att ställa upp på intervjuer, utan deras engagemang 
hade denna studie inte varit möjlig, detta kan i sin tur tänkas ha påverkat studien. 
Arbetets ambition har dock varit att det skulle genomföras så objektivt som möjligt, 
även om det är omöjligt att inte påverkas på något sätt. Vid genomförande av 
intervjuer tillfrågades intervjupersonerna om de godkände att vad de sagt kunde 
komma att användas i analysen. Vi frågade även om de ville vara anonyma med sina 
svar. Detta med grund i Vetenskapsrådets regler och riktlinjer för forskning 
(www.vr.se, 2007). 
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4.2 Metod för insamling av empiriskt material 
Denna studie har en kvalitativ ansats, detta är användbart om syftet är att exempelvis 
undersöka ett fenomens kännetecken, beskaffenhet samt variationer och avvikelser 
(Ekström och Larsson, 2000: 50). Med denna studie vill vi studera hur LunarWorks 
ser på ungdomar som målgrupp samt de olika delarna i deras 
kommunikationsprocess som sändare, mål, budskap och medieval. Studien syftar 
alltså inte till att komma fram till något resultat som ska kunna kvantifieras eller 
användas för empiriska och vetenskapliga generaliseringar.  

Sveningsson, Lövheim och Bergquist ger en överskådlig bild av kvalitativa studier: 

”… kvalitativa studier syftar till att ge en djupare förståelse av ett fenomen eller av människors 
erfarenheter” (Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003: 65). 

De metoder som har använts för insamling av empiriskt material i studien är intervju 
och kampanjanalys. Valet att använda sig av fler metoder kan relateras till ambitionen 
att belysa syftet och frågeställningarna från olika perspektiv och på så sätt få ett rikare 
och mer mångfacetterat material. Denna kombination av flera metoder brukar 
benämnas som triangulering (Ekström och Larsson, 2000: 69, 312). Triangulering kan 
i kvalitativ forskning beskrivas som en kombination av två eller tre olika metoder, 
eller när både kvantitativa och kvalitativa metoder tillämpas (Schröder m.fl., 2003: 
356). Detta kan relateras till vår studie genom att vi ska genomföra en kampanjanalys 
av två reklamkampanjer som ligger uppe som case på LunarWorks hemsida. För att 
komplettera kampanjanalysen och få ett större empiriskt material har vi även 
genomfört kvalitativa telefonintervjuer med fyra anställda på LunarWorks.  

4.2.1 Intervju 
Detta avsnitt beskriver intervju som metod. Det redogörs också för vilken sorts 
intervju som använts i studien, hur, med vem och varför samt problematik kring 
detta metodval.  

Samtliga intervjuer genomfördes med anställda på LunarWorks. De som intervjuades 
var försäljningschef och kundansvarig Lovisa Sterner, produktionsledare Rebecca 
Lindberg, redaktör och innehållsansvarig Mari Dahlén och copywriter Johan 
Wikström. 

Det finns många olika varianter av intervju som metod, allt från den kvantitativa 
frågeformulärsliknande intervjun till den helt öppna kvalitativa intervjun. Vilken som 
är bäst lämpad är helt beroende på vilket syfte och vilka frågeställningar studien har 
(Aspers, 2007: 134-137). Eftersom denna studie har en kvalitativ ansats är också 
intervjuerna kvalitativa.  
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Vad skiljer intervjun från samtalet? I en intervju finns det förutbestämda roller, 
nämligen forskaren och respondenten/respondenterna, i samtalet finns inte dessa 
roller (Aspers, 2007: 135). Det är av högsta vikt att inte se intervjuer som en 
opåverkad insamling av objektiv data. I vilken intervjukontext som en intervju 
genomförs kan också påverka resultatet samt samspelet mellan forskare och 
intervjuperson. Intervjuer blir informationskällor genom tolkning och analys (Jensen, 
2003: 240). 

Intervjuer kan ha olika grad av struktur, alltså hur de är utformade, vilket utrymme 
som respondenten respektive forskaren får. Aspekter som kan bestämma hur 
strukturerad en intervju är hur mycket forskaren bestämmer vad intervjun ska handla 
om, när man byter ämne och hur frågorna formuleras (Aspers, 2007: 136-137). I 
denna studie tillämpas en form av semistrukturerad intervju. Den semistrukturerade 
intervjun kännetecknas av att forskaren har ett antal fast formulerade frågor till hands 
vid intervjun, men att denne har utrymme för att följa upp med följdfrågor. Denna 
intervjuform begränsar respondenten till en viss del att lyfta fram egna vinklingar och 
perspektiv av samtalet eftersom intervjun utgår från forskarens fördefinierade frågor. 
Denna intervjuform lämpar sig när forskaren är ute efter informationsinhämtning 
(Aspers, 2007: 137). Valet av denna typ av intervju lämpar sig för studien eftersom 
målet är att lyfta fram LunarWorks arbetssätt utifrån ett antal fördefinierade teman 
med tillhörande frågor. 

De teman som intervjuerna byggde på var: LunarWorks som organisation och 
sändare, ungdomar som målgrupp, ungdomar och Internetreklam. Till dessa teman 
var ett antal fasta frågor knutna. Frågorna utformades dock för att vara så öppna som 
möjligt, vilket skulle inbjuda till djupa svar och respondentens egen utveckling av 
frågan. Det gavs även rum för att följa upp med följdfrågor. Vilka frågor som ställdes 
berodde på hur mycket respondenten själv styrde samtalet samt hans/hennes 
befattning. Exempelvis ställdes mer ingående frågor kring text till copywritern, 
medan frågor gällande hela processen för reklam ställdes till chefer och ledare. 
Förutom att ge ett rikare empiriskt material var tanken att respondenterna också 
skulle komplettera varandra i sina svar. Utöver de fasta frågor som studien syftar till 
att belysa var tanken att uppmana respondenterna till att tala fritt om deras och 
företagets åsikter kring studiens teman. Den intervjuguide som användes finns som 
bifogad bilaga nummer 2.  

Kritik riktad mot semistrukturerade intervjuer kan som Lövheim påpekar vara att de 
kan vara svåra att sammanfatta och analysera. Detta eftersom intervjuerna inte 
nödvändigtvis behöver vara strukturerade på exakt samma sätt. Respondenterna 
kanske inte berör samma saker under samma frågor, de kan komma in på olika 
sidospår (Sveningsson, Lövheim, Bergquist, 2003: 85). Detta resonemang är värt att 
anknyta till denna studie.  
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Att räkna upp vilka specifika frågor som förekom i samtliga intervjuer är möjligt, 
men eftersom alla människor uttrycker sig på olika sätt och kan associera en fråga 
med olika saker är detta inte intressant i denna studie. Däremot framkommer likheter 
(och skillnader) mellan intervjuerna i vad som framkommit under respektive tema.  

På grund av tidsmässiga och ekonomiska skäl kunde inte intervjuerna genomföras på 
plats. Intervjuerna genomfördes därför via telefon. Samtliga intervjuer bandades och 
transkriberades. Med transkribering menas då forskaren överför och skriver ut 
intervjun från fältanteckningar eller bandat material till text (Aspers, 2007: 149). 
Intervjuerna bandades för att detaljrikedomen och djupet inte skulle gå förlorat till 
skillnad mot om bara anteckningar hade använts. Det gav även möjligheten att kunna 
använda sig av direktcitat i analysen. Intervjuerna skrevs ut så ordagrant som möjligt 
men ibland ändrades ordföljden om för att förtydliga. Meningen var att undvika de 
missförstånd som nedskrivet talspråk ibland kan ge upphov till. Detta gjordes med 
stor eftertanke på att materialets innebörd inte skulle ändras. 

Problem som kan uppstå med telefonintervjuer är att det kan vara svårt att få 
människor att öppna sig och utveckla sina resonemang och få ett flyt i samtalet. 
Aspekter som kroppsspråk och ögonkontakt faller bort, vilket kan göra det svårare 
att förtydliga ett resonemang. I denna studies fall var dock telefonen inget större 
hinder, detta tack vare att respondenterna var öppna och gav innehållsrika svar på 
frågorna. Påpekas bör att detta är vår uppfattning, givetvis kan respondenterna ha 
haft en annan. Att respondenterna var vana vid att svara på frågor kan också i sin tur 
ses som problematiskt. Detta eftersom de från början kan ha ”intränade svar” vilket 
kan hindra att vissa aspekter kring frågorna kommer fram. En fördel med att 
kroppsspråk och ögonkontakt försvann var dock att det blev en helt annan fokus på 
vad som faktiskt sades. Detta gällde antagligen för respondenten också. När den som 
intervjuar bara har tal att gå på så höjs koncentrationen på vad som faktiskt sägs.   

4.2.2 Kampanjanalys  
Som ett komplement till intervjuerna och en utökning av studiens empiriska material 
kommer två stycken kampanjer som genomförts på Lunarstorm att analyseras. 
Anledningen är att få ett kompletterande empiriskt material gällande hur reklam 
riktas till ungdomar via Lunarstorm. Analysen av de två kampanjerna kommer att 
göras i relation till de teoretiska begrepp som beskrivits i föregående teorikapitel samt 
studiens frågeställningar och syfte. Analysen omfattar kampanjernas mål, budskap, 
medieval samt mottagare (målgrupp). Syftet är att kartlägga Lunarworks 
kommunikationsprocess. Kampanjernas innehåll relateras alltså dels till aktuella 
teoretiska begrepp, de intervjuer som gjorts samt till hur de beskrivs på LunarWorks 
webbplats.  
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Syftet är alltså inte att analysera hur reklam påverkar ungdomar utan att analysera 
strategierna som ligger bakom själva målet som är att påverka. Alltså hur utformning 
av ett budskap görs efter ungdomar som målgrupp och hur sändaren valt att 
kommunicera med dem. 

4.3 Källkritik 
I detta avsnitt kommer kritiska aspekter kring de källor som använts för studien att 
lyftas fram. Källkritik innebär att de källor som använts i en studie och dess 
hållbarhet ska granskas. Aspekter som kan undersökas är avsändaren, under vilka 
villkor och varför materialet skapats (Aspers, 2007: 189). 

Vid studiens början studerades LunarWorks webbplats olika avdelningar som var 
relaterade till studiens tema. Detta kan alltså definieras som ett sekundärmaterial, som 
är konstruerat av en andra part (ibid.). Detta material är producerat med både ett 
informativt och säljande syfte av LunarWorks, vilket gör att materialet inte betraktas 
som ”objektivt”. Dock var det främst ”råfakta” som inhämtades från webbplatsen, 
exempelvis historia, statistik samt organisationsuppbyggnad. Statistiken bygger dels 
på LunarWorks egna mätningar och företaget Nielsen Netratings (www.nielsen-
netratings.com, 2007). Givetvis kan statistiken också vara missvisande. Men eftersom 
denna endast är till för att ge en bakgrund och dess exakthet inte har relevans för 
studien kontrollerades statistiken inte ytterligare. 

Kampanjerna som analyseras i studien valdes från ett antal case tillgängliga på 
LunarWorks webbplats. Naturligtvis är dessa case exempel på lyckade kampanjer 
som genomförts. Urvalet gjordes alltså bland de kampanjcase som LunarWorks själva 
valt att publicera på sin webbplats vilket i sin tur också det innebär en form av 
gatekeeping. 

Mycket av litteraturen som använts för att teckna bakgrunden är ej svensk litteratur. 
Detta kan vara problematiskt eftersom studien inriktar sig på ett svenskt företag och 
svenska ungdomar. Internetanvändande och ungdomar skiljer sig från land till land, 
men kravet har varit att litteraturen skulle vara från länder som liknar Sverige 
utvecklingsmässigt (vad gäller digital teknik och Internet). Delar av bakgrunden har 
dock gjorts med svensk litteratur gällande enbart Sverige. Kritik kan även riktas mot 
att teorin kretsar kring begrepp som inte är enbart menade för kommunikation via 
Internet. Ett avsnitt i teorin behandlar dock specifikt kommunikation på Internet. 
Om äldre teorier kring kommunikation inte passar in på Internet är dock en 
definitionsfråga. Det beror helt och hållet på hur begreppen tillämpas. 
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5. Analys  
I detta kapitel kommer de intervjuer som gjorts med anställda på LunarWorks samt 
två reklamkampanjer genomförda på Lunarstorm att analyseras. Detta kommer 
därefter att redovisas i en slutdiskussion. Förslag på fortsatt forskning kommer också 
att ges. 

Syftet med analysen är att den ska försöka besvara studiens frågeställningar och syfte 
som är att undersöka kommunikationsprocessens olika steg i LunarWorks 
planeringsarbete vad gäller reklam riktad till ungdomar i åldern 12-24 år. I 
kommunikationsprocessen fokuserar vi på sändare, mål, målgrupp, budskap och 
medieval. Detta kommer sedan att relateras till de teoretiska begrepp som behandlats 
i kapitel 3. Detta blir alltså en form av komparativ analys. Med detta menas att 
forskaren jämför två eller flera olika begrepp eller kategorier i relation till ett begrepp 
(Aspers, 2007: 192). I denna studie kan analysen av LunarWorks arbetssätt vad gäller 
reklam ses som en komparativ analys eftersom respondenternas svar gällande frågor 
kring sändare, målgrupp, budskap och medieval jämförs och relateras till 
kommunikationsprocessen som en helhet. 
 
För att underlätta analysen av det insamlade empiriska materialet har det kodats efter 
följande begrepp: sändare, mål, målgrupp, budskap och medieval. Med kodning 
menas helt enkelt att det empiriska materialet delas upp efter vissa koder som 
exempelvis ålder, kön, politisk åsikt (Aspers, 2007: 186-188). 

5.1 Intervjuanalys 
I följande avsnitt kommer de intervjuer som genomförts att analyseras utefter 
begreppen sändare, målgrupp, budskap och medieval. 

5.1.1 Sändare 
Vad innebär egentligen LunarWorks roll som sändare i kommunikationsprocessen? 
Efter intervjun med Lovisa Sterner, försäljningschef, går det att konstatera att 
Lunarworks är en del av sändaren i kommunikationsprocessen, ofta tillsammans med 
en uppdragsgivare. Detta eftersom det i de flesta fall är försäljningsavdelningen som 
tar kontakt med potentiella annonsörer. Det händer ibland att företag tar kontakt 
med LunarWorks och redan har ett färdigproducerat material som de endast vill 
publicera på Lunarstorm, men det är inte lika vanligt förekommande. 

– … vi är ju i allra högsta grad med och utformar både strategier och konceptuella möjligheter 
(Sterner, telefonintervju: 2007-12-05) 

Utformningen av exempelvis en kampanj sker alltså i samarbete mellan LunarWorks 
och det företag som vill annonsera på Lunarstorm. Typen av företag som väljer att 
göra reklam via Lunarstorm är varierande.  
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Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) menar att de är beredda att samarbeta med alla 
företag, förutsatt att de är seriösa med det de gör. Alkohol, tobak och sex är något 
som Lunarstorm inte gör reklam för, i övrigt är det magkänslan som får avgöra vad 
som känns rätt och fel att göra reklam för, påpekar Sterner.  

Vi menar att annonsörens roll som sändare kan sägas gälla produktkunskapen medan 
LunarWorks besitter målgruppskunskapen, hur de ska nå ut till målgruppen och på 
vilket sätt. Lindberg (telefonintervju, 2007-12-12), produktionschef, diskuterar att 
deras kunder (annonsörerna) ibland kommer med idéer som har för höga trösklar. 
Alltså att en kampanj blir för invecklad för att målgruppen ska/vill kunna deltaga i 
den. Det kan exempelvis vara att kunden har orimliga krav gällande vad de vill få ut 
av målgruppen. Exempel på detta menar Lindberg kan vara att kunden vill få 
målgruppen att göra en egen film som sedan ska skickas in. Lindberg menar att 
kunden kan vara fast besluten utan att egentligen ha så mycket kunskap om 
Lunarstorms målgrupp. I sådana situationer ger LunarWorks sina åsikter kring idén 
och vad som kan vara problematiskt. 

Vilken kommunikation definieras på LunarWorks som extern respektive intern? 
Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) delar upp den interna kommunikationen i två 
delar, dels den kommunikationen som sker mellan de anställda på företaget och dels 
den som sker mellan de anställda och medlemmarna. Hon ser de 
attitydundersökningar (äger, duger, suger) som genomförs på Lunarstorm som en 
sorts intern kommunikation och kunskap, som sedan kan bli till en del av den 
externa kommunikationen när de kommunicerar med annonsmarknaden (business to 
business). Med detta menas att LunarWorks kan använda resultat av 
attitydundersökningar dels som underlag för diskussion med kunder och dels i 
framtagandet av exempelvis en kampanj. Detta kommer att diskuteras mer under 
avsnittet om målgrupp (avsnitt 5.1.2). 

– Vi gör attitydundersökningar som heter ”äger, duger, suger”, de är ett redskap för intern 
kommunikation och egentligen kunskap… Vi får ju väldigt mycket kunskap. Detta blir då ett 

sätt, både att vi har det här internt som kommunikation. Framförallt har vi ju det som ett verktyg 
när vi är ute och träffar kunder. 

(Sterner, telefonintervju: 2007-12-05). 

Produktionschefen Rebecca Lindberg delar in den externa kommunikationen i två 
kundgrupper: Lunarstorms medlemmar och annonsörerna. Reklam som riktas till 
medlemmarna definieras alltså som extern kommunikation.  
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– Det som skiljer en community mot en vanlig nyhetssajt till exempel, det är ju just den förmågan 
att kunna veta vilka man pratar med. Så att vi vet exakt att nu är det en tjej från Linköping som 

är inloggad och då kan vi välja hur vi vill kommunicera med henne 
(Lindberg, telefonintervju: 2007-12-12). 

Intressant i det ovanstående citatet är att LunarWorks kan välja hur de vill 
kommunicera med tjejen från Linköping. Detta citat kan tolkas på olika sätt. Dels 
kan det beskrivas som att LunarWorks kan välja hur de vill nå ut med reklam till 
målgruppen och dels går det även att tolka in det i ett större resonemang kring att 
Lunarstorms användare är mål för både intern och extern kommunikation. Den 
interna kommunikationen med medlemmarna är när det inte gäller ett kommersiellt 
budskap. Riktas ett kommersiellt budskap till medlemmarna kan det dock tolkas som 
extern kommunikation.  

Är reklamen på Lunarstorm som riktas till medlemmarna en- eller 
tvåvägskommunikation? (se avsnitt 3.1) Vi menar att detta bland annat beror på vad 
som kan ses som feedback, och hur sändaren ser på medlemmarnas roll inom 
community. 

”Våra medlemmar är aktiva och vill göra sina röster hörda. 75 procent av LunarStorms 
medlemmar vill uttryckligen vara med och påverka företag och organisationer” (www.lunarworks.se: 

2007). 

Som tidigare nämnts relateras reklamen i många fall till vad medlemmar sagt i 
attitydundersökningar. Enligt citatet ovan vill medlemmarna vara med i 
kommunikationen. Detta kan liknas vid asymmetrisk tvåvägskommunikation (se 
avsnitt 3.1), alltså att sändaren fortfarande är överordnad men vill ha någon sorts 
tillbakaflöde. I detta avseende existerar en form av tvåvägskommunikation i relation 
till reklamen på Lunarstorm. 

– Jag skulle nog säga att vi alltid strävar efter en tvåvägskommunikation. Sen så blir det mer eller 
mindre tydligt hur direkt vi får tillbaka responsen (Lindberg, telefonintervju: 2007-12-12). 

Vad gäller själva reklamen finns utrymme för det som vi valt att definiera som 
”menad feedback” och ”spontan feedback”. Janoschka (2004: 84-85) pratar om att 
begreppet feedback får en annan definition vad gäller Internetreklam jämfört med 
traditionell reklam. Feedback kan ses som ett klick på en banner vilket i Lunarstorms 
fall går att mäta. Det går alltså att se hur många som interagerat med en annons i 
form av klick, om de spelat ett spel, deltagit i en tävling med mera. 
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– … allting är mätbart… till exempel att direkt efter att du har gjort en kampanj kan du se att 
så här många ”impressions” har gått ut… alltså exponeringar… så många har sett det, så här 

många har klickat på den, så här många har interagerat med min annons… och du kan göra för- 
och eftermätningar… det blir på ett helt annat sätt mätbart 

än vad exempelvis en tidningsannons blir 
(Sterner, telefonintervju: 2007-12-05). 

Denna form av feedback som diskuteras i det ovanstående citatet definieras i denna 
studie som ”menad feedback” (egen definition). Till detta räknas också det som i 
citatet benämns som för- och eftermätningar. Exempel på detta kan vara att sändaren 
innan en kampanj gör en undersökning om medlemmarnas inställning till ett 
varumärke, efter kampanjen genomförs sedan denna mätning igen för att se om 
någon förändring vad gäller exempelvis medlemmarnas attityd skett. Detta räknas 
också in under Larssons (2001, 46-49) resonemang om asymmetrisk 
tvåvägskommunikation i form av att sändaren vill få kunskap om exempelvis 
målgruppens uppfattning om hur en kampanj påverkat dem.  

Med begreppet ”spontan feedback” (egen definition) menas feedback som inte 
uppmanas i reklamen. Exempel på detta kan vara en kampanj för Coca Cola Zero 
som Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) diskuterar. Kampanjen genomfördes på 
Lunarstorm i början av 2007. Den visade sig uppfattas som sexistisk vilket 
resulterade i mycket kritik från medlemmarna på Lunarstorm. LunarWorks instämde 
i detta och tog kontakt med Coca Cola som gick med på att stryka det som 
uppfattades sexistiskt i sin kampanj. Problematiken som uppstod i detta fall var att 
sändarens avsikter med budskapet (kodning) tolkades (avkodning) av målgruppen på 
ett annat sätt än vad som var sändarens avsikt (Larsson, 2001: 39-41). Anledningen 
till denna annorlunda avkodning kan vara de individuella, sociala och publika faktorer 
som spelar in på mottagaren. Denna händelse visar alltså på att medlemmarna kan ge 
oförutsedd feedback på reklam. Detta visar att medlemmarna har väldigt stort 
inflytande och en del att säga till om på communityn. Detta kan jämföras med reklam 
på en pelare i stan där det inte finns något utrymme för feedback och målgruppen 
egentligen inte har något att säga till om. Med detta menar vi inte att målgruppen inte 
har möjlighet att kontakta ett företag som står bakom reklam på en pelare. Däremot 
blir det steget mycket längre och mindre sannolikt jämfört med Lunarstorm, där 
steget att ta kontakt med LunarWorks är mycket kortare. 

Palms (2006: 23-25) resonemang kring mål är en viktig del i 
kommunikationsprocessen. Han betonar vikten av att ha klart uppsatta och 
fördefinierade mål redan i början av projektet. Palm delar upp mål i 
kommunikationsmål, beteendemål och slutmål som i sin tur kan delas upp i 
systemmål och visionsmål.  
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Lindberg (telefonintervju, 2007-12-12) menar att en kampanjs mål är någonting som 
de alltid har i bakhuvudet under hela processens gång. Det förekommer ibland att de 
har flera olika syften/mål med en kampanj. Men de eftersträvar alltid att ha ett 
huvudsyfte/mål, som de jobbar mot. 

– Det blir ju väldigt splittrat om man ska ta hänsyn till tre olika mål. Det kan ju va att till 
exempel Ahlgrens bilar vill göra en kampanj där man dels vill skriva ut en rabattkupong, och sen 

så vill de informera om en ny påse. Drömmen är ju att man kan baka ihop dom här så att man får 
det ena på köpet 

(telefonintervju, 2007-12-12). 

5.1.2 Målgruppen  
Under intervjun med Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) när ungdomar som 
målgrupp diskuterades kom det fram att medlemmar i åldern 12-24 år definieras som 
ungdomar. Detta ålderssegment beskrivs som Lunarstorms primära målgrupp, med 
specifik fokus på dem som går i högstadiet och gymnasiet. Lunarstorms sekundära 
målgrupp kan sägas vara övriga medlemmar som är utspridda i alla åldrar. Det är 
alltså ungdomar i åldern 12-24 år som Lunarstorm inriktar sig mot, vilket i sin tur 
leder till att den reklam som görs via Lunarstorm har som syfte att nå ut till den 
primära målgruppen eller någon av dess subgrupper (egen kommentar). Reklam via 
Lunarstorm kan segmenteras efter ålder, kön och geografi, vilket i sin tur kan tolkas 
som i vilka submålgrupper de delar in ungdomar i. I dessa indelningar går det att 
urskilja vilka demografiska egenskaper som LunarWorks delar in Lunarstorms 
medlemmar. Dessa subgrupper kan också, beroende på sammanhanget, tolkas i 
ankytning till Larsson (2001: 122-123) som mottagargrupper i en målgrupp, eller som 
målgrupp i en mottagargrupp. 

Vad vet LunarWorks om målgruppen och vad baseras det på? Som tidigare nämnts 
görs attitydundersökningar på Lunarstorm där frågor angående exempelvis olika 
produkter ställs. Detta används sedan som diskussions- och planeringsunderlag vid 
möte med kunder. 

– Genom att vi gör de här attitydundersökningarna där det är nästan 12 000 svarande varje gång 
så får vi råkoll på våra medlemmar. Vi vet precis: ”hur tänker de, hur funkar de, vilka 

varumärken är de som äger, vilka e de som suger, vad vill jag göra just nu”  
(Sterner, telefonintervju: 2007-12-05). 

Dessa undersökningar kan beskrivas som ett sätt att kartlägga målgruppens livsstil. 
Genom detta får sändaren reda på medlemmarnas olika tankesätt, åsikter och 
värderingar med mera.  
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Den primära målgruppen som Lunarstorm riktar sig till är alltså ungdomar i åldern 
12-24 år. Denna målgrupp kan sedan delas upp i olika kategorier beroende på vilka 
ungdomar annonsörer är ute efter att nå. Kritik kan dock riktas mot 
attitydundersökningarna. I ovanstående citat nämns att nästan 12 000 svarar vid de 
attitydundersökningar som görs. Här kan man diskutera hur bra uppfattning det ger 
om målgruppen. 12 000 personer är ingen stor del av 1,2 miljoner medlemmar. 
Givetvis går det att tänka sig att de svarande kan stå som representativa för övriga 
medlemmar och att sändaren utifrån detta kan göra empiriska generaliseringar, detta 
beror även på hur urvalet har gjorts (egen kommentar). Detta kan knytas an till 
Windahl, Signitzer och Olsons (1992: 131) resonemang kring det som i teoriavsnittet 
benämns som ”Specialization”, vilket innebär att sändaren utformar budskapet efter 
en viss del av publiken vars egenskaper man redan vet om.  

Vad utmärker egentligen ungdomar och deras preferenser enligt Lunarstorm? Vid 
intervjun med Sterner (telefonintervju: 2007-12-05) framkom något som kan 
jämföras med Tapscotts (1997: 1-14) resonemang som behandlar den digitala 
generationen. Många av Lunarstorms medlemmar är 1980- eller 90-talister, vilket gör 
att de är ”open source”-skolade. De är uppväxta med Internet som huvudmedium, 
de vet hur det ska användas och hur information kan hittas. Detta kan i viss mening 
anknytas till det som Windahl, Signitzer och Olson (1992: 131) kallar för 
målgruppsdefintion efter medieanvändande och medieanhängande. Sändaren riktar 
sig alltså till ungdomar som användare av Internet, mer preciserat communities, och 
ännu mer preciserat Lunarstorm. För att komplettera definitionen av målgruppen 
efter demografi går det enligt Palm (2006, 34) att tillföra aspekten livsstil. Detta kan 
ibland också stå i direkt relation till medieanvändandet och anhängandet. 
Resonemanget passar in på LunarWorks som kompletterar de demografiska 
indelningarna av medlemmarna med kunskap om deras livsstilar som erhålls genom 
attitydundersökningar. Användning av Lunarstorm kan också ses som ett 
anhängande som står i relation till en viss livsstil, att de tillhör den digitala 
generationen. 

– Så man kan ju prata till dem och begära ganska mycket av dem, tekniskt avancerat kunnande, 
sånt som man aldrig skulle kunna göra till vår föräldrageneration (Sterner, telefonintervju: 2007-

12-05). 

Citatet går att knyta an till ”the generation gap” som bland annat Buckingham och 
Willet har skrivit om (2006: 7). Denna generationsklyfta har uppstått mellan dagens 
ungdomar och deras föräldrageneration gällande kunskap och användande av digital 
teknik. Detta gör i sin tur att LunarWorks kan använda sig av mer tekniskt 
avancerade sätt att kommunicera med sina medlemmar på. Ytterligare ett 
resonemang som kan föras in i bilden gällande främst 90-talister är att de på ett helt 
annat sätt är medvetna om reklam.  
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Resonemanget kan anknytas till Solomons (2003: 63) tankar kring Generation Y. 
Denna generation är medveten om marknadsföringsstrategier och ser igenom många 
av företagens försök att övertala ungdomarna till att bli deras konsumenter. Sterner 
(telefonintervju, 2007-12-05) påpekar i intervjun att ungdomar idag vet att de 
påverkas av reklam, detta beror på att de har växt upp med segmenterad 
marknadsföring och riktade budskap. Lindberg (telefonintervju, 2007-12-12) menar 
att en tydlig fingervisning på att reklamen påverkar ungdomar kan ses genom de för- 
och eftermätningar som görs i samband med kampanjer. Sterner (telefonintervju: 
2007-12-05) talar om att uppemot 80 procent av medlemmarna uppger att de anser 
sig påverkas av reklam, till skillnad från föräldragenerationen, 50-talister, som inte 
anser sig påverkas av reklam överhuvudtaget. Vi menar dock att det är mycket viktigt 
att skilja på att veta om att man blir övertalad och att veta hur man blir övertalad. Det 
kan vara så att ungdomar vet om att reklamen är riktad till dem och att de blir 
påverkade, de vet dock inte hur de påverkas, bara att de blir det (egen anmärkning). 

– Men jag tror inte att det är någonting farligt med, framförallt inte den reklamen som vi har hos 
oss, för den är väldigt, dels så smälter den in väldigt bra på sajten och man gör ett aktivt val om 

man vill gå vidare i en tävling eller om man vill interagera med en annons. Vi har aldrig någonting 
som vi tvingar på medlemmen  

(Lindberg, telefonintervju: 2007-12-12). 

Lindberg (telefonintervju, 2007-12-12) påpekar just det egna valet i om en medlem 
vill interagera med en annons, samt att reklamen är integrerad i Lunarstorms 
användargränssnitt. Hon uppger att de gjort många undersökningar där de frågat 
medlemmarna om deras inställning till reklamen på Lunarstorm. Cirka 70 procent har 
angett att de ser positivt på reklamen. Varför är målgruppen då positivt inställd till 
reklamen? Detta kan ses som en kombination av flera olika aspekter. Lindberg 
(telefonintervju, 2007-12-12) nämner en intressant sak, nämligen att medlemmarna 
ser reklamen som en informationskälla, exempelvis för vilka nya filmer som har 
premiär. Detta kan knytas an till avsnitt 3.5 gällande Internet och kommunikation där 
Siegel (2004: 143) menar att ungdomar ser reklam som en källa för information om 
nya produkter och som en barometer för vad som anses ”coolt”. Både Sterner och 
Lindberg menar också att medlemmarna inte i så stor utsträckning utsätts för 
missriktad reklam vilket gör att acceptansen blir hög. Johan Wikström 
(telefonintervju, 2007-12-14) menar att medlemmarna inte gör någonting som de inte 
får ut någonting av. Detta gör att när LunarWorks tar fram en kampanj så tänker de 
mycket på vilket värde det har för användaren. 

Vilken funktion har Lunarstorms målgrupp? Windahl, Signitzer och Olson (1992: 
169) menar att en målgrupp kan ha olika funktioner för sändaren. Målgruppen kan 
ses som en marknad, kunder eller kommunikatörer. Efter de intervjuer som 
genomförts hävdar vi att medlemmarna på Lunarstorm har samtliga funktioner. För 
LunarWorks själva kan deras målgrupp ses som kunder.  
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Medlemmarna är konsumenter av communityn Lunarstorm, som i sin tur erbjuder 
ett antal tjänster, varav vissa kostar pengar att utnyttja. LunarWorks erbjuder företag 
och organisationer Lunarstorms medlemmar som en målgrupp med funktionen 
marknad samt som kommunikatörer. Målgruppen som en marknad är alltså när de 
definieras som potentiella konsumenter för en viss produkt som det görs reklam för. 
Målgruppen som kommunikatörer kommer att diskuteras under budskap. Men i 
korta drag handlar det om att målgruppen själv ska sprida vidare ett reklambudskap. 

5.1.3 Budskap 
Budskap är som nämndes under avsnitt 3.4 en av de största och viktigaste delarna i 
kommunikationsprocessen. När kommunikatören talar om olika strategier att 
kommunicera på så handlar det mest om påverkan och övertalning. Det har dock 
blivit vanligare med en annan typ av kommunikationsstrategier som går under 
namnet mottagarinriktade strategier (Larsson, 2001: 144-145) som istället syftar till att 
skapa en typ av relation mellan målgrupp och sändare. LunarWorks är ett av de 
företag som i viss mån tillämpar denna typ av strategi. LunarWorks startade 
communityn Lunarstorm med syftet att skapa en mötesplats på Internet där 
människor kunde skapa sin egen användare och interagera med andra människor. 
Alltsedan dess har användarna eller medlemmarna alltid stått i fokus. LunarWorks 
har med åren byggt upp en bra relation till sina användare och menar att 
tvåvägskommunikation (Larsson, 2001: 46-49) är nyckeln till denna framgång. Detta 
märks i de intervjuer som gjorts med anställda på LunarWorks. De menar att de 
måste lyssna till vad medlemmarna tycker och tänker i alla frågor. Med detta menas 
inte att LunarWorks inte är ute efter att påverka och övertala målgruppen. Reklam 
handlar alltid i grund och botten om att på ett eller annat sätt påverka eller övertala 
en person till att genomföra en handling (egen kommentar). De företag som har valt 
att marknadsföra sig på Lunarstorm vill naturligtvis att ungdomarna ska köpa deras 
produkter. Vi menar dock att det inte alltid är produktspecifik reklam som 
förekommer på Lunarstorm, oftast står själva varumärket i fokus, tanken tycks vara 
att skapa en relation mellan målgruppen och sändaren. Detta kan kopplas ihop med 
begreppet ”branding” (Solomon, 2003: 64), vilket syftar till att företag satsar på att 
skapa en relation mellan målgruppen och ett varumärke så tidigt som möjligt. Genom 
att skapa denna relation vill företaget uppnå en sorts lojalitet mellan ungdomarna och 
varumärket. Detta kan också kopplas ihop med mottagarinriktade strategier som 
handlar om en form av relation mellan sändare och mottagare (Larsson, 2001: 149). 

– Och i det fallet så känns inte reklamen så där kommersiell utan där är det mer kanske ett 
informativt syfte och att ge kunskap om att man ska köpa ekologiska varor till exempel. Men sen 

om Coca Cola gör en stor kampanj, där handlar det ju mer om att få in ett budskap i någons 
skalle, att man verkligen ska ta en Colaburk när man går på ICA nästa gång.  

(Lindberg, telefonintervju: 2007-12-12). 
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Det tidigare citatet kan stå som exempel för variationen bland reklambudskap på 
Lunarstorm. Lindberg beskriver här en kampanj gällande Lantbrukarnas riksförbund 
vars budskap kan liknas vid det som Palm (2006: 70-72) nämner som 
kunskapsöverföring. Det kan även knytas an till att beteendemålet att ungdomarna 
ska köpa ekologiska varor. Coca Colas kampanj ses däremot som en ren kommersiell 
kampanj med huvudsakligen ett beteendemål som i slutändan går ut på att 
konsumera. 
 
Anledningen till att Internetreklam har ökat så kraftigt den senaste tiden beror främst 
på alla fördelar som finns med att marknadsföra sig där (egen kommentar). 
Lunarstorm arbetar mycket med selektivt urval av sin målgrupp. Om ett företag 
endast vill att reklamen ska nåt ut till ungdomar i åldern 18-20 år bosatta i Gävle kan 
LunarWorks erbjuda detta. De kan alltså segmentera målgruppen efter dess 
demografiska egenskaper som ålder, kön och geografi. På så sätt vet sändaren att det 
bara är den målgruppen som nås av budskapet och undviker då alla som de inte vill 
ska ta del av budskapet. Det går att koppla ihop detta med Sepstrups (Larsson, 2001: 
149) fyra variabler som används inom mottagarinriktad kommunikation. Det första 
är informationsbehov. Eftersom LunarWorks enligt respondenterna främst gör 
reklam för produkter och företag som medlemmarna är intresserade av finns det i 
allra högsta grad ett behov av den information som riktas till dem. Det andra handlar 
om relevans för det aktuella ämnet. Samma sak kan sägas gälla här. Medlemmarna 
anser att den reklam de utsätts för är relevant. Detta visar de undersökningar som 
gjorts kring vad målgruppen tycker om reklamen som de utsätts för. Detta kan också 
knytas an till det som nämndes under målgrupp i analysen där Lindberg 
(telefonintervju, 2007-12-12) menar att medlemmarna ser reklamen som en 
informationskälla. Som Larsson (2001: 149) menar kan informationsbehov och 
relevans ses som två variabler där man kan räkna ut hur stor potential målgruppen 
har för att vara mottagbar för ett budskap. Om det finns ett informationsbehov och 
målgruppen tycker informationen är relevant finns det stor potential för att ta emot 
ett budskap. Om bara en av variablerna uppfylls får sändaren anpassa strategierna 
efter det som saknas. 

– När vi gör undersökningar internt och ställer frågor till ungdomarna så märks det att de dels har 
väldigt hög acceptans… Detta kan förklaras genom att de aldrig utsätts för något irrelevant… de 
får inte någon blöjreklam eller såpareklam eller så… många menar att det är matnyttig reklam…  

(Sterner, telefonintervju 2007-12-05).  

Eftersom medlemmarna på Lunarstorm oftast bara är mottagare för reklam som de 
kan vara i behov av och inte utsätts för reklam som är irrelevant så har de hög 
potenial att ta emot information. Med detta resonemang menas alltså att eftersom 
medlemmarna ser reklam som en informationskälla och att reklamen på Lunarstorm 
segmenteras så har de hög potential för att ta emot information. Sterner 
(telefonintervju, 2007-12-05) beskriver det som att medlemmarnas acceptans blir hög 
eftersom de inte utsätts för irrelevanta budskap. 
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Vilket budskap som används i en kommunikationskampanj kan som sagt vara helt 
avgörande för resultatet, det är en oerhört viktig del i processen. En förutsättning för 
att välja rätt budskap är att sändaren kartlagt och lärt känna målgruppen. Alla 
respondenter är överens om att detta är av största vikt. Som tidigare nämnts har 
LunarWorks byggt upp en bra relation till sina användare och vet mycket om hur de 
tänker och tycker. Detta är till stor fördel när sändaren ska formulera budskap och ta 
fram budskapsstrategier. Ett exempel på hur LunarWorks ständigt håller sig 
uppdaterade om hur medlemmarna tycker och tänker kring något är med hjälp av 
attitydundersökningar. På detta sätt får de fram ovärderlig information om vad deras 
användare tycker om olika ämnen.  

Visar det sig att intresset är stort och att medlemmarna är positiva till ett visst ämne 
eller fråga kan LunarWorks ta kontakt med exempelvis Ericsson och förklara att 20 
000 av Lunarstorms medlemmar är intresserade av det senaste inom mobiltelefoni, 
och sedan ställa frågan om de är intresserade av att genomföra en reklamkampanj på 
Lunarstorm. 

Vi har tidigare betonat vikten av att budskapet måste innehålla något som intresserar 
målgruppen och fångar dess intresse. Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) menar att 
en bra kampanj ska innehålla en mängd olika komponenter. Det är viktigt att 
använda något som går att interagera med, det ska hända något, exempelvis att 
målgruppen ska klicka på något. Det kan exempelvis vara ett spel eller att de ska 
svara på någon fråga eller motsvarande. Resonemanget stämmer överens med 
Janoschka (2004: 47, 48) som påpekar att den största skillnaden mellan 
Internetreklam och traditionell reklam är just interaktiviteten, tanken är att fånga 
målgruppens uppmärksamhet. Nyckeln till detta är kombination av text, grafik, ljud, 
bild och video. 

Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) menar också att det är vikigt att tänka på att det 
ska gå snabbt, ingen vill sitta och vänta på något som tar lång tid att genomföra. 
Detta kan i sin tur knytas an till Siegels (2004: 155-157) resonemang kring att tweens 
karaktäriseras av att de vill ha bild, händelse och någonting underhållande i reklam. 
Sannolikheten är större att ungdomar interagerar med reklam än vuxna. Wikström 
(telefonintervju, 2007-12-14) påpekar också att en kampanj ska innehålla så lite text 
som möjligt. Medellängden för den tid som en person är inloggad är kanske 10 
minuter och då vill medlemmarna inte ägna två minuter åt att läsa ett 
reklammeddelande. Han menar dock att textens betydelse givetvis beror på vad det 
är för sorts kampanj, handlar den exempelvis om droger eller könssjukdomar så 
måste den innehålla en viss text för att kampanjen ska framstå som trovärdig. För det 
mesta är det viktiga att texten förklarar vad som ska göras. Om det är ett spel så ska 
texten förklara så kortfattat som möjligt vad spelet går ut på och hur man spelar. 
Detta stämmer överens med Janoschkas (2004: 104) studie som visar att webbreklam 
sällan innehåller mycket text och ett komplicerat språk, de är ofta korta med 
personligt tilltal och relaterar till situationen.  
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Anledningen till att så lite text som möjligt används i kampanjer på Lunarstorm kan 
knytas an till Siegels (2004: 157) resonemang kring att text har en tendens att tråka ut 
tweens. Wikström (telefonintervju, 2007-12-14) menar att texten inte spelar lika stor 
roll i en reklamannons på Internet som exempelvis i en tidning. Han menar att det 
finns så många fler komponenter inblandade i en Internetannons. Texten ska 
egentligen bara som tidigare nämnts fylla syftet att föklara vad användaren ska göra 
eller hur de ska spela exemeplvis ett spel. 

– Så man kan säga att texterna stödjer bilderna… så det är väl en stor skillnad mot exempelvis en 
tidningsreklam där texten fyller en mycket större funktion... där kanske texten är viktigast och 

bilderna ska hjälpa till att förstå texten… men hos oss är det tvärtom  
(Wikström, telefonintervju: 2007-12-14). 

Janoschka (2004, 47-52) menar dock att texten spelar en central roll eftersom den ska 
uppmana användaren till interaktion. Reklam ska fånga uppmärksamheten, distrahera 
mottagaren från webbplatsens övriga innehåll samt motsvara dennes förväntningar. 

Vi menar att det i denna studies fall är viktigt att skilja mellan text och språk. Med 
texten syftar vi i detta resonemang till själva grafiska utformningen, teckengrad, 
teckensnitt med mera. Med språket syftar vi till tonen, grammatiken och nivån på 
texten. Wikström (telefonintervju: 2007-12-14) påpekar att språket är en viktig del i 
annonsen. Det gäller att lägga sig på användarnas nivå och använda deras språk, det 
måste också handla om något som är av intresse för medlemmarna. Om det inte är 
något som intresserar dem eller något som de själva inte får ut något av så struntar de 
oftast i det. Mari Dahlén som är redaktör och innehållsansvarig har inte direkt hand 
om textskrivandet i annonser utan snarare nyhetstexter och dylikt som riktar sig till 
medlemmarna. Hon för ett liknande resonemang som Wikström kring tonen i texter 
eller själva språket i texter som riktas till ungdomar: 

– Det är att sänka nivån lite. Det är dumt att fördumma sig själv genom att låta smart. Försöka 
gå ner på deras nivå och snacka lite som de gör… men ändå så att det inte märks för tydligt… för 

det märks väl  
(Dahlén, telefonintervju: 2007-12-12). 

Detta resonemang kan i sin tur knytas an till Windahl (1992: 137-139) när han 
diskuterar positionering i budskapet. De som utformar texter på LunarWorks för 
Lunarstorms primära målgrupp försöker närma sig medlemmarnas position på den 
sociala skalan för att undvika att överordna sig dem. Det är dock av högsta vikt att 
inte sjunka för lågt på denna sociala skala eftersom sändaren i detta fall oftast är äldre 
än mottagaren och kan förlora trovärdighet om denne försöker härma mottagarens 
språk. 

– Dels så finns det ju ord som unga använder som ingen vuxen skulle förstå och tvärtom. Sen kan 
man ju leka med stavningar, det finns väldigt mycket egna påhittade stavningar på sajten  

(Wikström, telefonintervju 2007-12-14). 
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Wikströms resonemang stämmer delvis överens med Janoschkas (2004: 104) att 
texten i Internetreklam ibland kan vara felstavad för att fånga uppmärksamhet. Vi 
menar dock att de annorlunda stavningarna som kan förekomma i Lunarstorms 
reklam främst syftar till den språkkultur som finns bland medlemmarna. Detta kan i 
sin tur ses som en form av intertextualitet (Fiske, 1987: 108) gällande igenkänning 
och att sändaren anknyter till målgruppen som användare och/eller anhängare av ett 
specifikt medium (i detta fall hybridmediet Lunarstorm) och dess karaktärsdrag, i 
detta fall vad gäller språk (Windahl, Signitzer, Olson, 1992: 167-169). Dahlén 
(telefonintervju, 2007-12-12) för också resonemang kring att språket kan vara lite 
”friare” och menar att det förekommer ett speciellt språkbruk på Lunarstorm. 

Som vi har nämt i teorikapitlet så är själva grunden för en lyckad reklamkampanj att 
sändaren har en stabil grund att stå på. Detta innefattar bland annat att sändaren lärt 
känna målgruppen så pass bra att de vet vad de tycker och tänker. Genom analysen 
kan man se att detta är en av anledningarna till att reklamkampanjer på LunarWorks 
går så bra. De känner sina användare och vet ofta vad de tycker och tänker om olika 
saker. Wikström (telefonintervju, 2007-12-14) säger också att han själv brukar surfa 
runt på Lunarstorm för att se vad medlemmarna skriver om och på så sätt lära sig 
mer av dem, vad de tycker och tänker samt vad de tycker är intressant. Detta ger 
ovärderlig information när man sedan ska utforma reklamkampanjen. 

Eftersom LunarWorks jobbar med attitydundersökningar som visar medlemmarnas 
inställning till olika produkter så jobbar de oftast med företag vars produkter 
användarna är positiva till. Detta underlättar kommunikationsprocessen då sändaren 
inte behöver lägga ner tid på att försöka övertala målgruppen om att produkten är 
bra, detta intresse finns redan (egen kommentar). Viktigt att notera är att om det 
gjorts en undersökning kring en viss produktform, exempelvis mobiltelefoner, 
behöver inte detta betyda att medlemmarna är positiva till alla tillverkare. Det kan 
istället handla om att marknadsföra sitt varumärke, att bygga upp en relation mellan 
sändare och mottagare på Lunarstorm. Dock är det naturligtvis ett långt steg mellan 
att vara intresserad av en produkt och verkligen köpa den. Det kan låta som att 
LunarWorks bara jobbar med kunder som deras medlemmar tycker är bra men så är 
inte fallet. Det kan exempelvis vara så att ett företag som medlemmarna inte är 
positiva till, eller inte har någon uppfattning om vill göra en reklamkampanj med 
syftet att ändra användarnas negativa syn av företaget eller produkten. Om detta är 
fallet måste sändaren jobba med övertalning genom att påverka deras attityd. Detta 
kan återkopplas till Larsson (2001: 157-158) som beskriver en modell för hur 
strategier baserade på målgruppens beteende och motivation kan utformas. Vilken 
strategi som är bäst att använda beror som tidigare nämnts på vilken typ av kampanj 
som ska genomföras samt målgruppens inställning till ämnet. Flera av de kampanjer 
som genomförts på Lunarstorm kan sägas tillhöra en grupp där målgruppen är 
emotionellt rationell men kanske har låg motivation. Om detta är fallet ska en social 
strategi tillämpas (ibid.).  
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Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) nämnde att ett sätt att fånga användarnas 
intresse är att kampanjen måste innehålla någon typ av aktivitet och interaktion. 
Detta kan kopplas ihop med det beteende som nämndes ovan. Användarna har ofta 
ett emotionellt beteende eftersom mycket på Lunarstorm kretsar kring känslor av 
olika slag. Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) menar att det gäller att vara försiktig 
med hur man riktar sig till de yngre i målgruppen eftersom de oftast är känsliga i den 
åldern. Samtidigt är motivationen inte alltid på topp när det gäller att ta sig tid att läsa 
en reklamkampanj. Det gäller då att hitta rätt strategi för att få dem intresserade av 
kampanjen.  

Hur ska då budskapet utformas? Palm (2006: 23-25, 70) menar att det beror på vad 
det är sändaren vill påverka hos målgruppen. Det kan vara kunskaper, attityder, 
intentioner, instruera eller att få mottagaren att utföra en viss handling. Detta kan 
även ses som vilka mål sändaren har med kampanjen. Naturligtvis kan sändaren ha 
flera av dessa som mål. Palm (ibid.) påpekar också att det kan vara fördelaktigt att 
anspela på aspekter som närhet, känsla, volym och diskuterbarhet i budskapet. Om 
flera medier (Internet består som nämnt av flera medier) används för att nå ut med 
budskapet så är det större chans att målgruppen tar det till sig.  

Närhet är något som är fördelaktigt att använda sig av, det är viktigt att målgruppen 
kan identifiera sig med något i budskapet. Detta påpekar också flera av de anställda vi 
har intervjuat. Sterner (telefonintervju, 2007-12-05) anser att personifiering i 
kampanjerna ökar intresset hos målgruppen. Detta kan exempelvis vara att man som 
sändare på något sätt ingjuter användarens namn eller nickname i annonsen eller att 
deras presentationsfoto på något sätt ingår i kampanjen. På så sätt blir det mer 
personligt och bidrar till att fånga medlemmarnas uppmärksamhet. 

Janoschka (2004: 92) poängterar att det hela tiden måste råda medvetenhet om hur 
processen fortlöper och hur den utvecklas i förhållande till planeringen. När flera 
personer jobbar tillsammans i en grupp med att ta fram ett reklambudskap kan det 
lätt bli så att arbetet spårar iväg och hamnar utanför planeringen. Det är därför viktigt 
att hela tiden hålla koll på var man är och gör i förhållande till målgruppen. 
LunarWorks är ett relativt litet företag men det är ändå flera personer inblandade i 
kommunikationsprocessen. Det kan vara allt från projektledare, copywriters, art 
directors, kommunikatörer, marknadsförare och klienter. Det är många som ska vara 
med och styra skutan och då är det som sagt vikigt att ha en stabil grund att stå på. 
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5.1.4 Medieval 
Som tidigare nämnts ska medievalet enligt Palm (2006: 75) styras av 
kommunikationsmålen och budskapsstrategierna. De huvudsakliga medierna som 
finns är tv, radio, tidning, dator- och tv-spel samt tal (egen kommentar). Samtliga 
medier finns i någon form på Internet. LunarWorks använder några av dessa i sina 
kampanjer. I de kampanjer som vi studerat i kampanjanalysen (avsnitt 5.2) 
förekommer grafik, animationer, video med ljud, text och spel. Men den största 
skillnaden, som också respondenterna instämmer i är just möjligheten till 
interaktivitet på Internet. Det går även att utveckla medievalets innebörd vad gäller 
Lunarstorm. En kampanj på Lunarstorm kan innehålla de tidigare nämnda 
medieformerna, men reklam kan också distribueras via det interna e-postsystemet, via 
gästboksinlägg och/eller diskussionsforum. Tidigare i avsnitt 2.3.1 redovisades de 
reklamformat som LunarWorks erbjuder sina annonsörer, exempelvis stortavlor i 
olika format. Stortavlor och banners kan liknas vid den traditionella reklamens 
Billboards. 

Palm (2006: 75-76) delar upp medieval i två grundläggande strategier: organisk 
tillväxt och bombmatta. Vilken som är bäst att använda beror på flera olika saker. 
Bombmatta används oftats vid kortare kampanjer där syftet är att med hög intensitet 
nå ut till en stor del av målgruppen. Organisk tillväxt tillämpas ofta när man vill 
påverka på lång sikt. Till denna strategi används ofta opinionsbildare för att agera 
förebild och på detta sätt påverka målgruppen vidare. Det är heller inte ovanligt att 
man kombinerar dessa strategier. Det går urskilja att LunarWorks använder sig av 
båda dessa strategier (se mer i kampanjanalyser 5.2). Det som Sterner 
(telefonintervju, 2007-12-05) kallar för räckviddsannonsering, alltså att sändaren 
använder olika bannerplaceringar på Lunarstorm för att nå ut med ett budskap 
(oftast till en stor mängd medlemmar), kan knytas an till en sorts bombmattestrategi. 
Dessa annonser når beroende på vilken typ det är ut till väldigt många användare. 
Den största och mest kostsamma kan nå ut till samtliga Lunarstorms användare. 
Denna typ av annons ligger oftast också bara uppe under kortare perioder. 
 
Det finns enligt de anställda vi har intervjuat väldigt många skillnader mellan 
Internetreklam och traditionell reklam. Det kan vara att det går mycket fortare på 
Internet, att det finns större möjligheter och större djup. 
 
– Det finns ett helt annat djup och man kan bara genom att klicka på en annons till exempel ta sig 

vidare till en sajt som man försöker trycka ut i tv ”gå in och kolla på www.*****.com”, då blir 
steget väldigt långt att ta sig och logga in och ta sig vidare till en sajt. Men på Internet så blir steget 

väldigt kort  
(Lindberg, telefonintervju, 2007-12-12). 
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Detta som Lindberg nämner liknar i stor grad Palms (2006: 144) resonemang kring 
traditionell reklam som vill få mottagaren att ta steget att besöka exempelvis ett 
företags webbplats. Steget anses långt på grund av att personen måste förflytta sig till 
datorn, starta den och så vidare. Det intressanta i Lindbergs resonemang är dock den 
stora skillnaden om mottagaren redan är online och får se reklam som försöker få 
denne att besöka en viss sida, då blir steget inte alls så långt. Detta kan också i sin tur 
knytas an till Larssons (2001: 263) resonemang kring ”pull”-kontakt. Detta 
förekommer på Internet, sändaren vill ”dra in” mottagaren en för en till sin 
webbplats. Lindberg (telefonintervju, 2007-12-12) tillför ytterligare en variabel till sitt 
resonemang. Hon menar att en person som är ute och surfar på Internet är aktiv 
samt sitter och söker information. Får personen upp ett budskap kan han/hon själv 
välja att klicka bort det eller undersöka det vidare. Detta kan ses som ytterliggare en 
skillnad mellan traditionell och Internetreklam, möjligheten att selektera bort 
budskap. Janoschka (2004: 191) påpekar också denna möjlighet. Vi menar att detta 
givetvis beror på hur man tolkar möjligheten att välja bort reklam, vid tv-tittande är 
det inte svårt att gå ifrån teven när det är reklam. Vid Internetanvändande behöver 
däremot personen inte gå ifrån datorn, utan kan välja att klicka bort reklamen. Sen 
går det alltid att komma med motargumentet att det inte går att klicka bort en fast 
banner på en webbplats. Men denna tar inte bort webbsidans funktion jämfört med 
tv-reklam som inte ger utrymme för något annat innehåll än just reklam. Sedan går 
det även att stänga av många reklamfunktioner genom att ändra i 
programinställningar på den Internetbrowser som används. Vidare menar Lindberg 
att sändaren kan rikta reklam på ett annat sätt än genom tv-rutan. En annan skillnad 
är interaktionsmöjligheterna som gör det möjligt att kunna förmedla reklam på 
annorlunda sätt. Internet underlättar även för möjligheten till tvåvägskommunikation. 
Copywriter Wikström (telefonintervju, 2007-12-14) tycker inte att det finns någon 
större skillnad mellan Internetreklam och vanlig reklam vad gäller texten, rent 
innehållsmässigt. Wikström nämner att han hört vissa som menar att det är en stor 
skillnad mellan reklamtext på Internet och traditionell reklam. Han menar dock att 
han inte skulle ha utformat textens innehåll annorlunda om han exempelvis gjorde 
den till en tidning. Däremot så menar han att textens utformning (designen) skiljer 
sig från traditionell reklam, den utformas exempelvis så att den ska få plats på små 
skärmar och så att mottagaren inte ska behöva scrolla, vilket stämmer överens med 
det som Janoschka (2004: 104) menar att begränsad storlek på skärmar kan påverka 
textens utformning. 
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5.2 Kampanjanalys 
Detta avsnitt redovisar två kampanjanalyser. Den första behandlar Gorby´s piroger 
och den andra A non smoking generation. Analyserna behandlar aspekter kring 
sändare, mål, målgrupp, budskap samt medieval.  

5.2.1 Kampanj - Gorby´s 
Denna kampanjs uppdragsgivare var livsmedelstillverkaren Dafgårds. Framtagandet 
av kampanjens koncept samt själva produktionen gjordes av Lunarstorm tillsammans 
med reklambyrån Valentin.byhr.partners. Under en tvåveckorsperiod fick själva 
kampanjsidan cirka 1,3 miljoner besök. Denna kampanjs grafik finns bifogad som 
bilaga 3. 

Kampanjens mål och målgrupp definierar LunarWorks som: 

”Uppdraget var att öka kännedomen om Gorby's piroger och att skapa positiva associationer till 
varumärket inom målgruppen killar och tjejer 14-22 år i hela riket” (www.lunarworks.se, 2007). 

Det är möjligt att knyta an uppdragets mål till Palms (2006: 23-25) måldefinitioner. 
Enligt Palm definieras oftast slutmål och ibland även beteendemål av 
uppdragsgivarna. Om vi antar att uppdragsgivaren Dafgårds slutmål är att öka sin 
omsättning bland ungdomar, så torde beteendemål vara att få ungdomar att köpa 
Gorby´s piroger. LunarWorks uppgift tillsammans med Dafgård blir då att formulera 
kommunikationsmålet, vilket i detta fall är det som skrivs i citatet. Att öka 
kännedomen om Gorby´s piroger kan ses som ett kommunikationsmål med 
uppgiften att uppnå kunskapsöverföring. Att skapa positiva associationer till 
varumärket kan ses som attitydpåverkan. Om det är detta som sändaren vill uppnå 
ska man med Palm (2006: 70-72) som modell använda sig av vad-information för att 
påverka kunskaper och saklig och/eller emotionell varför-information för att påverka 
attityder. För att uppnå kunskapsöverföring bör individualiserade fakta användas i 
budskapsstrategin. För attitydpåverkan bör värden och normer användas i 
budskapsstrategin (ibid.). Går detta att utläsa i kampanjen? För att kunna undersöka 
detta kommer kampanjens komponenter att beskrivas och analyseras. 

För att locka målgruppen till kampanjsidan som var integrerad i Lunarstorms 
ramverk användes en banner (stortavla XL), med lockande ord som ”Flörta med 
Gorby´s Ryska Posten”, ”Vinn Ipod Shuffle och Gorby´s”. Själva kampanjsidan 
består huvudsakligen av fem komponenter: leken ryska posten, en tävling, en 
rabattkupong, ”tipsa en kompis”-funktion samt produktinformation. 

Leken ryska posten gick ut på att medlemmarna från kampanjsidan kunde skicka ett 
digitalt handtag, famntag, klapp eller kyss till någon de kände eller till en helt okänd 
användare. Detta meddelande hamnade därefter i mottagarens gästbok: 

”Hej där! Du har fått ett brev från Gorby´s Ryska Posten. Handtag, famntag, klapp eller kyss? 
Klicka på frimärket för att se vem som skickat det och vad det innehåller.” 



52 

 

Denna interaktion med kampanjen och andra användare kan ses som enbart en lek. 
Men eftersom leken sprids till andra medlemmar är det även ett sätt att locka nya 
användare till kampanjsidan.  

Detta kan knytas an till resonemanget i avsnitt 3.3 kring målgruppen som 
kommunikatörer. Genom att aktivera ungdomar i en lek så sprider de samtidigt 
vidare kampanjens budskap till andra användare. Denna funktion anspelar på 
känslor, nyfikenhet och närhet med tanke på att användare sprider vänliga budskap 
till varandra. Detta kan i sin tur knytas an till en sorts varför-information, 
målgruppen blir positiva till varumärket eftersom det figurerar i en lek. 
Komponenten ”tipsa en vän” har en liknande funktion. Här är det dock mer tydligt 
att om användaren vill tipsa en vän om kampanjen så skriver han/hon in dennes 
namn och klickar på knappen ”tipsa”. 

Tävlingen i kampanjen gick ut på att användaren fick se en reklamfilm för Gorby´s 
piroger tidigare känd från tv. Därefter skulle användaren svara på vad 
huvudpersonen i filmen hette och sedan motivera vad deras favoritsmak på en pirog 
skulle vara. Själva reklamfilmen som finns med i tävlingen kan knytas an till 
begreppet intertextualitet (se vidare 3.5.1). Eftersom reklamfilmen visats i tv kan 
Internetanvändaren återkoppla till ett annat medium och känna igen sig i budskapet. 
Denna komponent kan också knytas an till varför-information. Varför ska 
målgruppen ha en positiv association till varumärket? För att mottagaren har chans 
att vinna deras produkter och en mp3-spelare i en tävling genom att leta reda på ett 
svar samt genom att vara kreativ i sitt svar. 

Funktionen rabattkupong var helt enkelt en kupong som gav användaren tre kronor i 
smakrabatt på en pirog. Denna komponent kan förknippas med Palms (2006: 71) 
resonemang kring materiella och symboliska belöningar. Smakrabatten blir alltså en 
materiell belöning i form av rabatt för att kunden går till butiken och köper en pirog. 
Rabattkupongen kan då också tänkas försöka framkalla ett köpbeteende hos 
mottagaren. Detta kan i sin tur knytas an till varför-information som ska påverka 
målgruppens attityd till varumärket. Varför ska mottagaren ha en positiv attityd till 
varumärket? För att denne får en smakrabatt vid köp och själv sedan kan avgöra om 
produkten höll vad som tidigare lovats. 

Produktinformationskomponenten i kampanjen består av fyra stycken 
pirogförpackningar. Om användaren för muspekaren över dessa dyker en faktaruta 
upp med information om produktens namn och vad den innehåller. Denna 
information kan ses som saklig vad-information som påverkar användarens 
kunskaper vad gäller produktens namn, förpackning och innehåll. Detta visar också 
tydligt på att sändaren riktar sig till målgruppen som marknad. 

Hur väl stämmer kampanjen överens med vad som bör användas för olika 
kommunikationsmål enligt Palm? För det första bör noteras att de strategier och 
teorier Palm skriver om i första hand gäller planerad kommunikation och inte 
kommersiella budskap i samma utsträckning.  
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Palms begrepp och teorier har främst använts som analysgrund så den fortsatta 
diskussionen kommer inte enbart baseras på Palm. Som tidigare nämnts uppfylls den 
sakliga vad-informationen som ska påverka kunskaper genom själva 
produktinformationen. Rabattkupongen uppfyller en sorts saklig varför-information. 
Men detta är inte allt, själva ”Ryska posten” är inte enbart en funktion för viral 
spridning (vidarespridning). Desto fler personer som användaren skickar ryska 
posten till desto längre tid spenderar hon/hon själv i kontakt med varumärket. Alla 
komponenter kan säga knytas an till ett av målen med kampanjen ”att skapa positiva 
associationer till varumärket”, vilket kan tänkas ses som ett försök att få ungdomarna 
till att bli lojala till varumärket (branding).  

Till skillnad från en renodlad text- och bildkampanj ligger budskapet här också i 
annat innehåll som animeringar, video, ljud, lek och interaktivitet, speciellt anpassat 
efter målgruppen. Detta kan appliceras på resonemanget i avsnitt 3.6 att tweens 
karaktäriseras av att de vill ha bild, händelse och någonting kul i reklam. Text har en 
tendens att tråka ut dem (Siegel, Coffey, Livingston, 2004: 157). Resonemanget kan 
även knytas an till intervjuanalysen där det konstaterades att händelse och interaktion 
är viktiga aspekter i reklamen på Lunarstorm. 

Textens syfte i denna kampanj är alltså att skapa nyfikenhet genom att informera om 
leken ryska posten, tävlingen med fina priser och rabattkupongen, vilket kan knytas 
an till Janoschka (2004: 52) som menar att texten i webbreklam ska fånga 
uppmärksamhet. Texten informerar även användaren om fyra stycken av Gorby´s 
produkter, vilket kan knytas an till målet att öka kännedomen om produkterna. Detta 
går att återkoppla till Wikströms (telefonintervju, 2007-12-14) resonemang kring att 
texterna i en kampanj ska vara så korta som möjligt och instruera målgruppen vad 
denne ska göra. Genom att erbjuda en lek som är integrerad i Lunarstorms 
användargränssnitt där budskapet kan spridas till andra medlemmar så ökar 
kampanjens spridning. Anledningen till att just leken ryska posten valdes var att det 
skulle anknyta till pirogens ryska ursprung och produktnamnets ryskklingande 
karaktär. Frågan är om målgruppen uppfattade denna koppling, risken finns att en 
del av det budskapet kan ha gått förlorat. Tävlingsmomentet med reklamfilmen från 
tv ökar potentiell igenkänningen (intertextualiteten). Att säga om kampanjen 
uppfyller målet att skapa positiva associationer till varumärket går inte att säga utan 
att göra en utvärdering. Men potentialen finns där genom att en attraktiv miljö 
skapats i kampanjen. Fördelarna och det som skiljer Internetreklam från ”vanlig” 
reklam (baserat på bakgrund, teori och intervjuanalys) utnyttjas genom interaktivitet 
och kombination av flera olika media. Av kampanjens utformning att döma så är det 
inte själva pirogen som produkt som står i fokus utan själva varumärket Gorby´s, 
vilket anknyter till målet. Detta kan återkopplas till begreppet branding samt 
mottagarinriktade strategier där en relation mellan sändaren och mottagaren ska 
uppnås. 



Figur 3: Kommunikationsprocess för kampanjen Gorby´s Piroger (egen modell). 

Figuren beskriver kommunikationsprocessen för Gorby´s kampanj. Det bör noteras 
att den feedbackdel vars syfte är att mottagaren ska agera kommunikatör har ett 
dubbelt budskap. Genom att en mottagare skickar vidare ett fördefinierat budskap 
(av Lunarstorm och Dafgård) till en annan mottagare får denne det budskapet, plus 
att när personen ska undersöka budskapet närmare kommer han/hon att skickas 
vidare till själva kampanjsidan som bär kampanjens ursprungsbudskap. Feedback i 
form av användande av rabattkupong eller köp av en pirog är noterat i modellen men 
faller utanför den Internetmedierade kommunikationens feedback. Vad gäller de 
individuella, sociala och organisatoriska/publika faktorerna som påverkar 
sändare/mottagare se figur 5 i avsnitt 5.3. För att se resonemang gällande kontexten 
och brus se figur 5 i avsnitt 5.3.  
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5.2.2 Kampanj - A non smoking generation 
”A non smoking generation” var den organisation som var uppdragsgivare och som 
tillsammans med LunarWorks var sändare i denna kampanj. Kampanjen gick under 
namnet ”Årets kackerlacka”. Denna kampanjs grafik finns bifogad som bilaga 4. 

Kampanjen fick 110 297 besök och klubben som bildades hade som mest ca 3600 
aktiva medlemmar. Idag har den ca 2500 aktiva. Antalet medlemmar som röstade på 
årets kackerlacka var 12 038 stycken. 

”Uppdraget var att lyfta fram A non smoking generation, organisationens kärnfrågor inom 
målgruppen ungdomar i hela riket och att skapa debatt både på och utanför 

Lunarstorm”(www.lunarworks.se, 2007) 

Syftet var att skapa debatt om tobak bland ungdomar. Detta skulle innefatta alla 
landets ungdomar, inte bara medlemmarna på Lunarstorm. Organisationen ”A non 
smoking generation” ansåg däremot att Lunarstorm var en bra kanal att nå ut med 
budskapet genom. Själva idén var att skapa en kampanjsida där medlemmarna kunde 
gå in och rösta på en av fem dolda personer som på ett eller annat sätt stödjer 
tobaksindustrin. Varje ”doldis” hade en personprofil där medlemmarna kunde läsa 
om vad denne hade för koppling till tobaksindustrin och varför denne på så sätt 
förtjänade det skamfulla priset ”årets kackerlacka”. När kampanjen sedan avslutats 
skulle vinnaren koras, detta blev helt enkelt den som fått flest röster. Vinnaren 
belönades med en statyett och en motivering. Överlämningen av priset 
dokumenterades och lades sedan ut som film på Lunarstorm så att alla medlemmar 
kunde ta del av den.  

Eftersom denna analys syftar till att titta på vilka strategier som går att utläsa med 
hjälp av bara caset så kan det finnas flera olika möjligheter med vilka mål som 
kampanjen hade. När en sändare genomför en kampanj är det som Palm (2006: 23-
25) menar vikigt att ha klart uppsatta mål innan kampanjen börjar. Denna kampanjs 
kommunikationsmål kan tänkas vara att öka kunskapen hos målgruppen om att det 
är farligt med tobakskonsumtion. Det kan också vara att sändaren vill påverka 
målgruppens attityder eller intentioner kring tobak. Om det finns en positiv attityd till 
tobak så kan kommunikationsmålet vara att ändra denna attityd. Det kan också vara 
så att vissa medlemmar tycker det är negativt med tobak och vill göra något åt det 
men inte vet hur, då kan kommunikationsmålet vara att påverka målgruppens 
intention. Beteendemålet handlar om att påverka målgruppens beteende och det kan 
vara att få medlemmarna att göra något och ändra sitt beteende, eller också är det att 
få dem att inte ändra sitt beteende. 

Beteendemålet i denna kampanj kan tänkas vara att hålla ungdomar borta från tobak 
eller få de som konsumerar det att sluta. Det ena syftet med kampanjen var att skapa 
debatt kring ämnet och få ut det på samtalsagendan.  
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För att uppnå detta kan det vara så att sändaren vill påverka opinionsbildare eller 
beslutsfattare som exempelvis journalister. Detta var något som sändaren lyckades 
med då flera av landets stora nyhetstidningar uppmärksammade kampanjen och 
skrev om den. Ämnet kom alltså upp på medieagendan. De tidningar som skrev om 
kampanjen var bland annat Dagens Media, Dagens Industri, Metro, Svenska 
Dagbladet och Resumé (www.lunarworks.se, 2007). Kommunikationsmålet och 
beteendemålet ska sedan leda till att någon form av slutmål uppfylls. Ett generellt 
slutmål skulle kunna vara att majoriteten av målgruppen ska ha en negativ bild av 
tobaksindustrin och inte konsumera dess produkter. Till dessa mål går det att koppla 
Palms diskusion (Palm, 2006: 68-70) kring vad-, varför-, vem- och hur-information. I 
denna kampanj kan det vara bra att använda varför-information som påverkar 
målgruppens attityd eller vem-information som syftar till att påverka målgruppens 
intention. Målgruppen kanske har attityden att röka eller snusa för att det är ”häftigt” 
eller på grund av grupptryck. Den vanliga skräckpropagandan fungerar kanske inte 
här och det är då läge att hitta nya vägar för att ändra målgruppens attityd. Sändaren 
vill få målgruppen att sluta konsumera tobak genom att förklara hur illa branschen 
fungerar och dubbelmoralen bland de personer som jobbar där. Genom detta finns 
det en möjlighet att målgruppens attityd till tobak ändras, för ingen vill väl vara med 
och bidra till att denna bransch fortsätter att utvecklas? 

Målgruppen kan i detta fall även ha attityden att de inte bryr sig om problemet. 
Sändaren kan i detta fall använda hur-information för att instruera eller att skapa en 
handlingsutlösande effekt. Genom att instruera målgruppen hur de kan göra skillnad 
eller göra sin röst hörd genom att gå med i klubben eller rösta på doldisarna så skapar 
sändaren en handlingsutlösande effekt. Denna effekt ska sedan leda till att påverka 
opinionsledare och göra att fler ungdomar får upp ögonen och gör något för att 
stoppa tobakskonsumtionen. Detta kan också knytas ihop med vad-information som 
har till syfte att påverka målgruppens intentioner. 

Denna kampanj grundar sig i en typ av kommunikation som verkligen kräver 
feedback av målgruppen. Kommunikation kan som Larsson (2001: 46-49) diskuterar 
delas upp i två grupper. Dessa är envägs- och tvåvägskommunikation. I denna 
kampanj har sändaren använt sig av asymmetrisk tvåvägskommunikation eftersom de 
vill föra en typ av dialog med målgruppen. Genom att få medlemmarna att rösta på 
någon av ”doldisarna” så såg sändaren hur stort intresset var, dels på antalet röster 
som registrerades och dels på antalet exponeringar. Till kampanjen startades också en 
klubb som medlemmarna kunde gå med i och diskutera sina åsikter och ståndpunkter 
angående tobak.  

Målgruppen som denna kampanj riktade sig till var alla medlemmar på Lunarstorm. 
Som Larsson (2001: 120-121) påpekar är det vikigt att känna sin målgrupp. Detta är 
vikigt inte minst för att sändaren ska kunna formulera rätt budskap och välja rätt 
medieval.  
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Det som är bra att tänka på som sändare i detta fall är att veta hur ungdomar 
fungerar, hur de tänker och vad de tycker är intressant och roligt (Sterner, 
telefonintervju, 2007-12-05).  

Tobak som ämne i sig kan vara intressant för ungdomar, däremot blir ämnet mindre 
attraktivt om det hela tiden förs en ”moralpredikan” kring det. När en kampanj 
istället har ett informativt syfte som denna så kan sändaren inte komma undan att det 
måste vara mycket text. Att använda mycket text kan ofta uppfattas som jobbigt av 
den som ska läsa den men samtidigt ökar det trovärdigheten och seriositeten (Palm, 
2006: 61). Denna kampanj bygger i mångt och mycket på att målgruppen ska läsa 
flera texter. Som copywriter menar Wikström (telefonintervju, 2007-12-14) att det är 
viktigt att veta precis vad det är målgruppen vill läsa om och hur man ska formulera 
sig.  

Windahl, Signitzer och Olson (1992: 169) skriver om att en målgrupp kan ha olika 
funktioner.  Målgruppen kan ses som en marknad, som kunder eller som 
kommunikatörer. I denna kampanj har sändaren troligtvis valt att utgå från att se 
målgruppen främst som kommunikatörer. När sändaren ser målgruppen som 
kommunikatörer är tanken att målgruppen själv ska sprida vidare ett budskap. Det 
börjar med att man skickar ut budskapet till alla användare på sidan med avsikten att 
nå de så kallade opinionsbildarna. Opinionsbildaren kan även vara de journalister 
som sändaren vill ska sprida vidare budskapet på medieagendan. Tanken är att 
medlemmarna ska sprida vidare budskapet till sina vänner som i sin tur ska skicka 
vidare till sina vänner och så vidare. Målgruppen kan även ses som en marknad i 
denna kampanj. De är målgrupp (marknad) för en rad specifika normer och 
värderingar kring tobak som sändaren vill överföra till dem. 

Själva kampanjsidan är upplagd på så sätt att längst upp syns siluetten av de fem 
doldisarna som målgruppen ska klicka på för att få mer information om dem. När 
personen sedan röstat på sin favorit kommer det upp en flik där medlemmen ska 
skriva i sitt namn och välja om han/hon vill skicka vidare en länk till sina vänner. Det 
kommer då upp en ”scrollista” där medlemmen kan välja vilka vänner denne vill 
skicka till. Längst ner på fliken finns också en länk till den klubb som skapades i 
samband med kampanjen. Tanken är att målgruppen ska bli medlem i klubben och 
på så sätt fortsätta sprida vidare budskapet och skapa debatt. Windahl, Signitzer och 
Olson (1992: 169) diskuterar problematiken med att se målgruppen som 
budskapsspridare. De menar att sändaren inte kan kontrollera vad för typ av budskap 
som sprids, det kan alltså bli omkodat i kommunikationsprocessen. Denna 
problematik kringgår sändaren dock tack vare att det sprids ett fördefinierat budskap. 
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För att komma fram till hur budskapet ska utformas kan sändaren utgå från 
målgruppens motivation och beteende. LunarWorks medlemmar har ett emotionellt 
beteende (mycket kretsar kring känslor på Lunarstorm och ungdomar i denna ålder 
uppfattas som känsliga) och deras motivation kan tänkas vara låg. I detta fall är det 
lämpligt att använda en social strategi för att nå ut med ett budskap (Larsson, 2001: 
157). Vad ska sändaren då tänka på när denne utformar budskapet rent 
innehållsmässigt? Här handlar det främst om balansen mellan text och bild.  

Är beteendet hos målgruppen emotionellt och motivationen låg ska sändaren enligt 
Larsson (2001: 158) använda ”grund” information med bild. Med detta menas att 
informationen i kampanjen inte bör vara svår att förstå eller använda för mycket 
fackspråk utan lättförståeligt språk så att målgruppen utan större svårighet kan förstå 
vad som står. Sändaren bör dessutom använda bilder eller kanske interaktion i någon 
form för att förenkla och göra det mer intressant och roligt. Som tidigare nämnts är 
det lättare att fånga ungdomars uppmärksamhet om kampanjen görs lite roligare. Det 
kan dock vara svårt att göra ett seriöst ämne som tobak roligt utan att det framställs 
som löjligt. Den här typen av ämne kräver som sagt också en del information i form 
av text, vilket är något som sändaren helst ska undvika överhuvudtaget i 
Internetreklam riktad till ungdomar. I vissa fall är det dock nödvändigt med större 
textmassa för att kunna förmedla budskapet på ett bra sätt. 

Vad har sändaren använt för strategier för att nå ut med sitt budskap i denna 
kampanj? Vad för typ av kampanj som än ska göras så handlar det om att försöka 
övertala målgruppen att tycka eller tänka på ett visst sätt. Janoschka (2004: 92) menar 
att om sändaren vill uppnå detta måste denne på något sätt påverka målgruppens 
attityd eller beteende, detta sker främst genom övertalning. Denna kampanj syftar till 
att påverka ungdomars inställning till tobak samt skapa debatt kring ämnet. Detta kan 
sändaren göra genom att ändra målgruppens attityd och beteende. Genom att inte 
direkt försöka påverka målgruppen genom att rakt upp och ner säga att tobak är 
dåligt, ”börja aldrig röka”, så har man löst det på ett annat smart sätt. Genom att 
personifiera det som är dåligt med tobak på fem fiktiva personer och få 
medlemmarna att rösta på den som är den största skurken lyckas man få 
medlemmarna medvetna om att det är dåligt med tobak. Denna process sker 
undermedvetet hos målgruppen. Genom att få målgruppen att rösta och sprida 
vidare budskapet till sina vänner skapas en grundläggande tanke om att tobak faktiskt 
är skadligt och något man ska hålla sig borta ifrån. 

Alternativet kunde ha varit skräckpropaganda (Palm, 2006: 71). Exempel på detta kan 
vara att sändaren exponerar en stor banner på inloggningssidan där det finns en bild 
på en kolförtäckt lunga och skriva undertill ”så här går det om ni börjar röka”. Denna 
strategi hade kanske fungerat om målet bara hade varit att hålla ungdomar borta från 
tobak. Eftersom denna kampanj också har som mål att skapa debatt kring ämnet så 
vill sändaren få målgruppen att aktivt ta avstånd från tobak.  
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Alltså nöjer sig sändaren inte med att skrämma upp målgruppen, de ska dessutom bli 
budskapsbärare och få fler människor att inse farorna med tobak.  

Vårt resonemang går att koppla ihop med Larssons (2001: 145) 
kommunikationsmodell som bygger på följdverkan mellan begreppen kunskap-
attityd-handling. Genom att i en kortfattad text förklara vad som är dåligt med tobak 
och låta fem doldisar få representera allt negativt kopplat till tobak delger sändaren 
målgruppen kunskap om ämnet. När målgruppen har tagit del av kampanjen är 
förhoppningen från sändarens sida att nå en attityd- och/eller beteendeförändring, 
alltså att sändaren lyckas få målgruppen att ta avstånd från tobak. Detta ska i sin tur 
få en handlingsutlösande effekt. I detta fall att den som har tagit del av kampanjen 
ska sprida vidare budskapet. Graden av involvering (Palm, 1994: 81) baseras på 
vilken typ av information sändaren använder. Om sändaren använder hur-
information för att skapa en handlingsutlösande effekt eller i syfte att instruera 
målgruppen är det bra att eftersträva så låg involvering som möjligt.  

För att få ungdomar att inte börja röka kan hur-information tillämpas. Används 
istället vad- eller varför-information i syfte att påverka målgruppens kunskaper eller 
attityder bör sändaren använda hög involvering. Målgruppen kan i detta fall ha fel 
attityd till tobak, genom att använda varför-informatin kan målgruppens attityd 
således ändras. 

Palm diskuterar också att sändaren kan använda sig av vissa begrepp för att förstärka 
budskapet. Det kan vara närhet, volym och känsla. Människor påverkas i regel mer av 
ett budskap om sändaren kan få dem att associera det till något som de känner igen. I 
den här kampanjen har sändaren använt fiktiva personer men för att förstärka 
budskapet kan man ha använt historier som har figurerat i media och som 
målgruppen känner till. På så sätt är det lättare att skapa intresse. Något som kan 
spela in som inte framgår är de moraliska och etiska aspekter som finns med i 
kampanjen. En av doldisarna man kan rösta på sitter exempelvis i styrelsen för ett 
stort tobaksbolag samtidigt som denne jobbar på ett sjukhus. En annan är högt 
uppsatt inom ett av landets största tobaksbolag och samtidigt ägare av en stor 
reklambyrå som producerar och utformar de reklamkampanjer man gör för tobak. Vi 
menar att det finns tydliga moraliska och etiska ställningstaganden inbakade. Hur kan 
en människa sitta i styrelsen för ett stort tobaksbolag och samtidigt jobba på ett 
sjukhus trots att de är väl medvetna om riskerna med tobakskonsumtion? Vad är 
egentligen rätt och fel? Är vissa människor redo att göra vad som helst för pengar? 
Struntar de totalt i sina medmänniskor? Hur kan någon som är medveten om 
riskerna med tobak sitta och planera hur man kan övertala en målgrupp om att det 
inte alls är farligt? Har man inte som vanlig människa ett eget val? Det finns många 
intressanta frågeställningar att koppla till detta (egen kommentar). 



Vad har sändaren använt för medievalsstrategier i denna kampanj? Om 
utgångspunkten är Palms (2006: 75-76) medievalsstrategier som grundar sig i 
bombmatta eller organisk tillväxt så har sändaren här använt sig av båda två. Genom 
att först använda en bombmattestrategi i form av kampanjen når sändaren ut till en 
stor del av målgruppen på kort tid. För att sedan skapa en mer långvarig effekt av 
budskapet använder sändaren organisk tillväxt i form av att försöka få målgruppen 
att gå med i klubben där tanken är att de ska fortsätta att driva frågan framåt. Genom 
att använda opinionsbildare i form av journalister för att få ut budskapet på 
medieagendan lyckas sändaren påverka fler ungdomar genom spridningseffekt. 

Efter att ha genomfört analysen av denna kampanj går det att återge 
kommunikationsprocessen i en kommunikationsmodell. Denna modell har sina 
grunder i den klassiska kommunikationsmodellen (Larsson, 2001: 41) men är 
anpassad för just denna kampanj. 
 

Figur 4: Kommunikationsprocess för kampanjen ”A non smoking generation” (egen modell). 

Kommunikationsprocessen börjar med att sändaren som i detta fall är LunarWorks 
och organisationen ”A non smoking generation” sätter upp mål för kampanjen. De 
kodar sedan ett budskap utifrån de mål som satts upp. När detta är gjort ska sändaren 
välja lämpligt medium och kanal att förmedla budskapet igenom till alla ungdomar på 
Lunarstorm. Detta sker med hjälp av banners, kampanjsida och en klubb. När 
budskapet sedan tas emot av målgruppen görs en avkodning av själva budskapet, 
detta innebär att det ursprungliga budkapet kan komma att uppfattas på olika sätt av 
olika personer i målgruppen. Detta kan i värsta fall innebära att budskapet får en helt 
annan innebörd än vad som från början var meningen. Genom att målgruppen sedan 
tar del av kampanjen genom att rösta skapas en typ av feedback som går tillbaka till 
sändaren. Genom att medlemmarna tipsar en vän om kampanjen skapas feedback 
som genom kodning, budskap och kanalen e-post når en vän i målgruppen som 
avkodar detta meddelande. Denna form av feedback kan sändaren också utläsa. 
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Den tredje formen av feedback är när en mottagare går med i klubben, där kan denne 
sedan kommunicera med andra i målgruppen. Det är denna feedbackdel som är tänkt 
att stå för den organiska tillväxten i och med att den ska finnas kvar efter kampanjens 
slut. Denna form av feedback går också tillbaks till sändaren eftersom den är mätbar. 

Vad gäller de individuella, sociala och organisatoriska/publika faktorerna som 
påverkar sändare/mottagare se figur 5 i avsnitt 5.3. För att se resonemang gällande 
kontexten och brus se figur 5 i avsnitt 5.3.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 Slutdiskussion  
I detta avsnitt har vi för avsikt att löpande i texten presentera svar på studiens 
frågeställningar och i sin tur uppfylla studiens syfte. Frågeställningarna kommer att 
diskuteras och relateras till en modell för LunarWorks kommunikationsprocess. 
Avsnittet kommer dels att sammanfatta vad vi har kommit fram till i analysen men 
även att utveckla vissa delar av kommunikationsprocessen.  
 

Figur 5: Modell för LunarWorks kommunikationsflöde gällande reklam på Lunarstorm (egen modell). 
 
Denna modell är baserad på intervju och kampanjanalyserna men har även inspirerats 
av det som behandlats i bakgrunds- och teorikapitlet. Modellen bör inte ses som en 
allmängiltig modell för LunarWorks kommunikationsprocess gällande reklam. Alla 
delar som finns med i modellen finns inte alltid med i kommunikationsflödet för 
reklam på Lunarstorm. Av utrymmesskäl nämns inte alla de format som LunarWorks 
erbjuder sina annonsörer. Detta är inte av så stor vikt eftersom studien främst 
fokuserat på kampanjformatet som är ett rikt format med många komponenter och 
medieformat. Kampanjer kan som tidigare nämnts använda sig av intern e-post, 
gästboksinlägg, klubbar, banners med mera. Modellen kan delas av på mitten vid 
budskapet och medievalet, den vänstra delen kan symbolisera sändarens halva, 
medan den högra kan symbolisera mottagarens halva. Sändare och mottagare möts i 
mitten där sändaren förmedlar det tänkta budskapet och mottagaren avkodar det. 
Värt att notera är att det givetvis sker en kommunikation inom sändargruppen 
gällande planering av kommunikationsprocessen. Denna kommunikation är inte 
noterad i modellen. 

Efter att ha utfört analysen kan vi konstatera att LunarWorks är en del av sändaren i 
kommunikationsprocessen. Den andra delen utgörs av företaget som vill annonsera 
och ibland även en extern mediebyrå. LunarWorks roll som sändare är att de besitter 
målgruppskunskapen och hur man ska nå ut till den.  
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Denna kunskap baseras på olika attitydundersökningar som LunarWorks har 
genomfört bland Lunarstorms medlemmar. Viktigt är att notera att flödet i modellen 
gällande för- och eftermätningar samt attitydundersökningar inte är detaljbeskrivet. 
Givetvis förekommer det även i denna kommunikation olika former av mål, 
budskap, kodning, medieval, avkodning och mottagare. Exempelvis definierar 
LunarWorks att de vill veta mer om ungdomars inställning till olika klädesmärken. 
De bestämmer sig för att göra en undersökning och skapar ett frågeformulär. Detta 
formulär distribueras sedan via någon av Lunarstorms kanaler där mottagaren sedan 
avkodar budskapet och ger ett svar som återsänds till LunarWorks. Lunarstorms 
medlemmar är mål för både extern och intern kommunikation. Den sistnämnda 
syftar till den kommunikation som förs mellan LunarWorks och medlemmarna. Den 
externa är den kommersiella kommunikation som LunarWorks och en annonsör 
riktar till en del av, eller alla Lunarstorms medlemmar.  

I den kommunikationsmodell som beskrivs i avsnitt 3.1 togs även individuella, 
sociala och organisatoriska faktorer upp. Naturligtvis har dessa faktorer en påverkan 
på vår modell. Sådana faktorer som påverkar sändaren kan vara organisatoriska och 
knytas an till aspekter som företagens kultur. Individuella och sociala faktorer kan 
knytas till den enskilde anställde och i sin tur till dennes plats i företaget. Dessa 
nämnda faktorer har berörts till viss del i denna studie men för att få mer ingående 
information skulle en studie angående LunarWorks som företag och organisation 
behöva göras, fokus skulle i så fall ligga på bland annat företagskulturen. 

Det är viktigt att så tidigt som möjligt sätta upp mål för kommunikationen. Som 
tidigare diskuterats är målen någonting som genomsyrar LunarWorks arbetsprocess. 
Målen relaterar till vad sändaren vill få målgruppen att tycka, tänka eller göra. Målen 
är även viktiga för att senare kunna utvärdera en kommunikationsinsats. För att 
kunna skapa realistiska mål krävs kunskap om målgruppen. Det förekommer en typ 
av asymmetrisk tvåvägskommunikation mellan LunarWorks, annonsörer och 
medlemmar på Lunarstorm. Med tvåvägskommunikation syftar vi till den ”dialog” 
LunarWorks för med sina medlemmar genom exempelvis attitydundersökningar. 
Inräknat är även feedback-begreppet som syftar till medlemmarnas interaktion med 
reklambudskap (den menade feedbacken). Till tvåvägskommunikationen räknas 
också medlemmarnas möjlighet att kontakta LunarWorks gällande reklam (spontan 
feedback). I vår kommunikationsmodell är den spontana feedbacken markerad men 
inte detaljbeskriven. I likhet med attitydundersökningarna förekommer det även i 
denna form av kommuikation en sändare, mål, kodning, budskap, medieval, 
avkodning och effekt. Exempelvis kan en kampanj uppröra delar av målgruppen. De 
bestämmer sig därför för att de vill stoppa kampanjen. Målgruppen blir då sändare 
och har definierat ett mål. Sändaren bestämmer sig för att definiera ett budskap som 
beskriver deras syn på kampanjen. Därefter väljer de hur detta budskap ska 
förmedlas, exemeplvis via e-post eller ”snigelpost”. Budskapet avkodas därefter av 
mottagaren som i detta fall är Lunarworks och eventuellt en annonsör.  
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Åldern på Lunarstorms medlemmar sträcker sig från ca 7 år upp till 40-50 år. Det är 
viktigt att skilja på medlemmarna som målgrupp för communityn Lunarstorm och 
som målgrupp för reklam. Communityns primära målgrupp (och den ålderskategori 
som är dominerande) är ungdomar i åldern 12-24 år. Denna målgrupp och dess 
subkategorier blir således målgrupp för reklambudskap som kommuniceras via 
Lunarstorm. Den primära målgruppen tillhör den så kallade digitala generationen, de 
har vuxit upp med Internet som huvudmedium. LunarWorks kan begära mer 
tekniskt kunnande av målgruppen, detta gör att reklamen kan vara mer komplext 
uppbyggd vad gäller tekniskt interaktiva funktioner.  

För reklambudskap kan sändaren segmentera målgruppen efter de demografiska 
egenskaperna ålder, kön och geografi. Genom attitydundersökningar kartlägger 
LunarWorks delar av medlemmarnas livsstilar. Materialet som detta resulterar i ligger 
sedan som grund för planeringen och utformningen av reklam. Materialet kan även 
användas vid diskussion med annonsörer.  

Det finns även individuella, sociala och publika faktorer som påverkar målgruppen. 
LunarWorks försöker genom sina attitydundersökningar kartlägga vissa av de 
aspekterna, detta sker då alltså från sändarens håll. För att kunna veta målgruppens 
faktorer mer ingående skulle det behövas en studie enbart inriktat mot målgruppen, 
även en receptionsstudie fokuserat på dem skulle behövas. Själva effekten som 
reklam har på målgruppen var någonting som noterades i den tidigare 
kommunikationsmodellen (figur 1, avsnitt 3.1). Vi menar att effekten inte går att 
undersöka närmare utan att göra en receptionsstudie. Effekten kan dock representera 
resultaten av de attitydundersökningar och eftermätningar som LunarWorks gör. 

Medlemmarna kan sägas ha tre funktioner. Som målgrupp för Lunarstorm har de 
funktionen som kunder. Med detta menas att Lunarstorm är en sorts tjänst som 
konsumeras, men utan medlemmar kan inte Lunarstorm existera. Detta gör att det 
finns en typ av tvåvägskommunikationsförhållande där båda parter har inflytande på 
communityn. Som målgrupp för kommersiella budskap kan medlemmarna ses som 
kommunikatörer eftersom en stor del av reklamen är menad att spridas vidare av 
användarna själva. I samband med målgruppen som kommunuikatörer går det att 
knyta an till en del av den ”menade feedbacken” i vår kommunikationsmodell. Den 
”menade feedbacken” är uppdelad i tre stycken huvuddelar där ”interaktion med 
reklamen som påverkar andra i målgruppen” kan sägas vara den del som 
symboliserar målgruppen som kommunikatörer. Medlemmarna kan även ses som en 
marknad när budskapet är kommersiellt. De ses alltså som en konsumentmarknad för 
en vara, tjänst eller värdering. Den interna kommunikationen medlemmarna 
sinsemellan rörande reklamen är inte inkluderad i modellen, denna kommunikation 
kan ske både på och utanför Lunarstorm. Dock behandlar vår modell den 
kommunikation som uppmanas genom olika komponenter i reklamen som 
exempelvis ”tipsa en vän”.  
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Det finns inga generella budskapsstrategier som gäller för all reklam på Lunarstorm. 
Allt beror på reklamens syfte och vilken del av den primära målgruppen som ska nås. 
Det går dock att utläsa att det finns en strävan mot mottagarinriktade strategier. 
Push-effekten är inte det centrala utan sändaren vill få någon sorts 
tvåvägskommunikation med målgruppen, medlemmarna ses alltså inte som passiva 
mottagare.  

Det som är viktigt att tänka på när sändaren utformar budskapsstrategierna är att det 
ska fånga uppmärksamheten, erbjuda interaktivitet samt tillfredsställa (uppfylla 
mottagarens förväntningar). Uppmärksamheten kan skapas antingen genom att 
erbjuda någonting eller att medlemmen blir tipsad av en vän. Det som kan användas 
som hjälp till detta är exempelvis banners, som kan innehålla en kombination av 
grafik, ljud, video och text. Med interaktivitet menas att målgruppen ska kunna 
interagera med budskapet. Detta kan ske i form av exempelvis spel, lekar med andra 
användare, tävlingar med mera. Tanken är alltså att aktivera målgruppen och få dem 
att göra någonting. Detta ska i sin tur tillfredsställa mottagaren. Tilltalet till 
målgruppen är en central del i budskapet. Budskapet ska ligga på mottagarens nivå. 
Detta uppnås exempelvis genom text som till viss grad liknar målgruppens eget sätt 
att skriva på. Budskapen som förekommer på Lunarstorm har oftast syftet att 
marknadsföra en produkt, ett ställningstagande eller varumärke. Hur sändaren riktar 
sig till målgruppen samt själva interaktiviteten kan sägas bidra till att skapa en relation 
mellan målgruppen och varumärket 

Eftersom Internet är ett hybridmedium påverkar detta i sin tur Lunarstorm. 
Medieformaten video, ljud, text och grafik finns alla på Lunarstorm vilket gör att 
möjligheterna för att utforma kreativa budskap är stort. Till detta kan också räknas de 
olika former av kanaler som existerar, exempelvis intern e-post, gästboksinlägg och 
diskusionsforum. Dessa ger i sin tur medlemmarna möjligheten att sprida vidare 
budskap. Kanalerna kan även användas av LunarWorks för att rikta reklambudskap.  

För att nå ut med ett budskap använder sig LunarWorks främst av medievalsstrategin 
bombmatta, ibland kombinerat med organisk tillväxt. Kampanjerna som genomförs 
på Lunarstorm kan sägas vara en typ av bombmattestrategi, ett budskap 
kommuniceras ut i stor utsträckning under en kortare tid. Den organiska tillväxten 
kan figurera i form av klubbar som kan knytas till en reklamkampanj. Klubbarna 
finns kvar efter att kampanjen avslutats och verkar därför för den organiska 
tillväxten. I vilken kontext äger kommunikationen rum? Detta kan tolkas på flera 
olika sätt, kommunikationen äger rum på Internet, på Lunarstorm, i ett kommersiellt 
sammanhang. Tack vare att det äger rum på Lunarstorm kan communityns 
användargränssnitt utnyttjas, på så sätt kan budskapet spridas vidare inom 
communityn. 
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Brus i denna modell skulle kunna ses som Lunarstorms övriga innehåll som inte är 
relaterat till reklambudskapet. Eftersom kommunikationen äger rum på Lunarstorm 
är alltså medlemmen inloggad och har samtidigt tillgång till sitt krypin. Om 
medlemmen exempelvis har fått ett nytt gästboksinlägg hörs ett ljud och en ikon 
börjar blinka. Om användaren samtidigt är inloggad på exempelvis MSN Messenger 
eller surfar på andra webbsidor än Lunarstorm kan detta också ha en inverkan som 
brus. Även rent tekniska aspekter kan räknas in i brusbegreppet. Om mottagaren har 
en mer primitiv Internetuppkoppling kan detta påverka den tid det tar för reklam att 
laddas. Givetvis kan brusbegreppet utvecklas vidare till att även gälla kontexten 
utanför Internet. Med detta menar vi alltså att kontexten kan utvidgas till var 
mottagaren befinner sig. Mottagaren befinner sig framför en dator, men var datorn 
befinner sig spelar också in. Sitter mottagaren hemma kan exempelvis förekomsten 
av andra medier i rummet såsom radio och tv påverka. Befinner sig mottagaren i 
exempelvis en skoldatasal spelar även faktorer som andra människor i omgivningen 
in. 
 
Avslutningsvis tycker vi det kan vara intressant att framhäva frågan hur framtiden för 
Internetreklam kommer att se ut. Denna fråga går naturligtvis bara att spekulera i. Vi 
ställde frågan till både försäljningschefen Lovia Sterner och till produktionsledaren 
Rebecca Lindberg. Svaren vi fick var väldigt snarlika. De tror att reklamen kommer 
att vara mycket mer integrerad i det övriga innehållet på en webbplats. Lindberg 
(telefonintervju, 2007-12-12) diskuterar den stora skillnaden mellan dagens 
Internetreklam och den som fanns för fem år sen. Under dessa år har reklamen redan 
blivit mer integrerad. Hon menar även att reklamen kommer att bli mycket mer 
”spetsad”, det vill säga att den kommer att vara mer baserad på oss som personer 
och vad vi gör på Internet. Hon tar företaget Google´s e-posttjänst Gmail som 
exempel. Företaget gör reklam utifrån det som skrivs i e-postmeddelande. Sterner 
(telefonintervju, 2007-12-05) tror att interaktiviteten och vidarespridningen av reklam 
kommer att utvecklas, vilket i sin tur också kommer att påverka Lunarstorm. Vi tror 
själva på att just kombinationen av lek och vidarespridning kommer att växa (vad 
gäller Internetreklam riktad till ungdomar), vilket i sin tur hör ihop med att reklamen 
kommer att bli mer integrerad som Sterner och Lindberg påpekar. Exempel på detta 
kan vara Gorby´s kampanj ryska posten som bygger på leken ryska posten, vilken 
resulterar i att ett budskap sprids vidare till andra genom underhållning, samtidigt 
som hela processen är integrerad i Lunarstorms användargränssnitt. 
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5.4 Förslag på vidare forskning 
Kommunikation på Internet är ett väldigt stort forskningsområde och det som denna 
studie berört är bara en liten del. Under studiens gång har vi kommit på flera olika 
vinklar på vår studies område och närliggande ämnen. Denna studie fokuserar på 
LunarWorks och Lunarstorm vilket gör att resultatet endast gäller för detta. Givetvis 
kan man tänka sig att resultatet säger en del om andra communities och 
Internetreklam rent generellt men detta går inte att veta säkert. Därför skulle det vara 
intressant att utföra en liknande studie på en annan community i Sverige eller något 
annat land.  

Denna studie utgår från ett sändarperspektiv. Som komplement skulle det därför vara 
intressant att göra en liknande studie utifrån ett receptions/mottagarperspektiv. Vi 
nämner i analysen att ungdomar är medvetna om att de påverkas av reklam. Det 
skulle vara intressant att göra en studie kring om de vet hur de påverkas. Intressant 
skulle även vara att göra en studie på ett företag som valt att annonsera på Internet 
för att få deras synvinkel på ämnet. Man skulle även kunna göra en studie på någon 
medie- eller reklambyrå som jobbar mycket med Internet. Det skulle vara intressant 
att mer ingående studera varför företag ser på ungdomar som en marknad. Detta 
skulle kunna relateras till att ungdomar är positivt inställda till reklam och att de ser 
det som en informationskälla. 



Källförteckning 
 
Litteratur 
Acuff, D. S (2005) 
Kidnapped - How irresponsible marketers are stealing the minds of your children 
Dearborn Trade 
 
Arvidsson, P. i Jarlbro, G. (red.) (2000) 
Vilken metod är bäst – ingen eller alla? 
Metodtillämpning i medie- och kommunikationsvetenskap 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Aspers, P. (2007) 
Etnografiska metoder: att förstå och förklara samtiden. 
Liber, Lund. 
 
Bruhn Jensen, K. (2002) 
A handbook of media and communication research 
Qualitative and Quantitative methodologies 
Bell & Bain Ltd, Glasgow 
 
Buckingham, D. Willet, R. (2006) 
Digital Generations 
Children, Young People, and New Media 
Lawrence Erlbaum associates, publishers, London 
 
Ekström, M. Larsson, L-Å. (red.) (2000) 
Metoder i kommunikationsvetenskap 
Studentlitteratur, Lund 
 
Fiske, J. (1987) 
Television culture 
TJ International Ltd, Padstow, Cornwall 
 
Janoschka, A. (2004) 
Web advertising- New forms of communication on the Internet 
John Benjamins Publishing Company 
 
Larsson, L Å. (2001) 
Tillämpad kommunikationsvetenskap 
Studentlitteratur, Lund 
 
Livingstone, S. (2002) 
Young people and new media 
Childhood and the changing media environment 
 
McGinnis, J. M. Appleton, J. Gootman. Kraak V, I. Editors (2006) 
Food Marketing to Children and Youth : Threat or Opportunity? 
National Academies Press. Washington D.C. 
 



McQuail, D. (2005) 
Masscommunication theory 
SAGE Publications Ltd, London 
 
Palm, L. (1994) 
Övertalningsstrategier 
Att välja budskap efter utgångsläge 
Studentlitteratur, Lund 
 
Palm, L. (2006) 
Kommunikationsplanering 
En handbok på vetenskaplig grund 
Studentlitteratur, Lund 
 
Penton, R. (2003) 
MUD game programming 
Course PTR 
 
Sjöberg, U. i Rydin, I. (ed.) (2003) 
Media Fascinations 
Perspectives on Young People´s Meaning Making 
Nordicom, Göteborg University 
 
Sarah L. Holloway & Gill Valentine (2002) 
Cyberkids Children in the information age 
Routledge 
 
Schröder, K. Drotner, K. Kline, S. Murray, C. (2003) 
Researching Audiences. 
Arnold, London. 
 
Siegel, D. L. Coffey, T. J. Livingston, G. (2004) 
The great tween buying machine 
Capturing your share of the multi-billion-dollar tween market 
 
Solomon, Michael R. (2003) 
Conquering Consumerspace: Marketing Strategies for a Branded World. 
 
Sveningsson, M. Lövheim, M. Bergquist, M. (2003) 
Att fånga nätet 
Kvalitativa metoder för Internetforskning 
Studentlitteratur, Lund 
 
Tapscott, D. (1997) 
Growing up Digital : The Rise of the Net Generation. 
Blacklick, OH, USA: McGraw-Hill Companies 
 
Windahl, S. Signitzer, B. Olsson, J. (1992) 
Using communication theory 
An introduction to planned communication 
SAGE Publications Ltd, London 



Internet 
(http) 
Nordicom 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.nordicom.gu.se/common/stat_xls/1100_9510_internetuse_sexage_1998-
2006.xls 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Institutet för reklam- och mediestatistik 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.irm-media.se 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
LunarWorks 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.lunarworks.se 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
E24 Näringsliv 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_40947.e24 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
European Interactive Advertising Association 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.eiaa.net/news/eiaa-articles-details.asp?lang=1&id=154 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
IDG 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.idg.se/2.1085/1.107577 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Uppsala Universitet 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.student.uu.se/upunets/guide/guide.2.3-2.html  
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Pagina 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.pagina.se/itord/default.asp?Id=5024 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
 



(http) 
Lunarstorm 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.lunarstorm.se 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Nielsen Netratings 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.nielsen-netratings.com 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Dr. Elisabeth Götze 
A Paradigm Shift? 
Children Introducing Product Innovations to Their Parents 
Tillgänglig på Internet: 
http://www.cbs.dk/content/download/41817/616228/file/Paper%2005_Elisabeth%20G
%C3%B6tze.pdf 
Senast hämtad: 2007-12-25 
 
(http) 
Susning 
Tillgänglig på Internet 
http://susning.nu/chatt 
http://susning.nu/IRC 
Senast hämtad: 2007-11-12 
 
(http) 
Vetenskapsrådet 
Tillgänglig på Internet 
http://www.codex.vr.se/sh/anonymitet.html 
Senast hämtad: 2008-01-02 



Bilaga 1 

Lunarstorms användargränssnitt 
 

 
 
Följande bild är ett modifierat ”screenshot” från Lunarstorms webbplats. De områden som 
banners bland annat förekommer på är markerade. De svarta markeringarna är 
censureringar av personens smeknamn. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Detta beskriver den struktur som vi hade på de intervjuer som gjordes. Intervjuguiden är 
uppdelad efter tre teman. Under varje tema finns ett antal öppna frågor som skulle sätta 
igång samtalet. Alla frågor användes inte i alla intervjuer, det berodde på vem som 
intervjuades. De följdfrågor som kom upp under intervjuerna är heller inte noterade. 
 
Frågor kring LunarWorks och Lunarstorm som organisation 

• Vilka är dina arbetsuppgifter på LunarWorks? 
• Varför har Lunarstorm blivit så framgångsrikt? 
• Hur definierar ni intern respektive extern kommunikation inom 

LunarWorks? 
• Hur många är det som arbetar med kommunikationsfrågor på LunarWorks? 
• Hur involverade burkar ni vara i produktionen och planeringen av en 

reklamkampanj? 
• Kan du beskriva lite kring Lunarstorms olika reklamkanaler? 

 
Frågor kring Lunarstorms målgrupp 

• Hur ser ni på ungdomar som en målgrupp? 
o Är det en viktig målgrupp och i så fall varför? 
o Delar ni in dem i några subkategorier? 

• Vad är viktigt att tänka på när man har dem som målgrupp? 
• Vad fångar målgruppens uppmärksamhet och intresse? 
• Hur påverkar reklam ungdomar egentligen?  
• Har ni någon policy för vilka reklambudskap ni riktar till ungdomar, vad gör 

ni och vad gör ni inte reklam för? 
• Anser ni att ni har en dialog med era användare, är det viktigt, varför? 
• Hur ser målgruppen ut i framtiden? Kommer den förändras på något sätt 

och i så fall hur?  
 
Frågor kring Internetreklam på Lunarstorm 

• Vad är skillnaden mellan Internetreklam och vanlig reklam? 
• Vilka komponenter används i en reklamkampanj och vad är tanken bakom 

dessa? 
• Vad ska en bra text innehålla/inte innehålla? 
• Hur väljer man ut en texts innehåll, vad baserar man urvalet på?  
• När du skriver en text, tänker du på hur ungdomar uppfattar texten? 
• Hur skiljer sig textutformningen i en kampanj om den är riktad till vuxna 

eller ungdomar?  
• Vad skiljer text i Internetreklam från vanlig reklam?  
• Vilken roll spelar texten i en reklamannons? 

 
 

 1/1



Bilaga 3 

Kampanj: Gorby´s 
 
Uppdragsgivare: 
Dafgård, Ola Larsson 
 
Effekt/Resultat: 
Totalt antal besök på kampanjsajten: 1 259 078 
Totalt antal initierade Ryska Posten lekar: 230 223 
Totalt antal visningar av reklamfilmen: 105 793 
Totalt antal tävlingsbidrag: 19 934 
CTR Stortavla: 3,75% 
Källa: www.lunarworks.se, 2007 
 

 
Kampanjsidan, (www.lunarworks.se/mar/_case/gorbys/demosajt/index.html). 
 

 
 
 
 

 
Gästboksinlägg, (www.lunarworks.se/mar/_case/gorbys/demosajt/gbinlagg.html) 
 
 
 
 
 

Stortavla XL, 
(www.lunarworks.se/mar/_case/gorbys/demosajt/stortavla.html) 
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Bilaga 4 

Kampanj: Årets Kackerlacka 
 
Uppdragsgivare: 
A non smoking generation, Fredrik Widén 
 
Effekt/Resultat: 
Antal besök på kampanjsajten: 110.297 
Antal medlemmar i A non smoking generation Klubben: 3658 
12038 unika röster på Årets Kackerlacka 
CTR Stortavla XL 3.03% 
Antal visningar av ”Vinnarfilmen”: 9089 
Källa: www.lunarworks.se, 2007 
 

 
Kampanjsidan, (www.lunarworks.se/mar/_case/nsg/case/del1/index.html). 
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