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Abstract
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År:   HT 2007

Syfte:   Syftet med studien är att undersöka hur
  varumärkesarbetet kan effektiviseras och utvecklas
  genom webb-tv mot nästa generation.

Metod:  Studien innefattar en kvalitativ metod. Det empiriska
  materialet har samlats in genom en tematisk öppen
  intervju, med personer som ansvarat för den externa
  kommunikationen, samt varumärkesarbete på
  medelstora till större företag. Materialet har
  kompletterats med observationer av annonsering och
  reklam via webb-tv på olika hemsidor, samt
  sekundärmateria, det vill säga olika tidningsurklipp
  och artiklar där forskningsämnet har tagits upp.

Slutsatser:  Majoriteten av respondenternas idéer och tankar om
  framtida varumärkeskanaler kretsade kring lätt
  tillgänglighet, det vill säga kommunikationen till den
  potentiella kunden kommer i större utsträckning att
  ske över internet. Merparten av respondenterna ansåg
  att internet kommer bli den ledande kommunikationskanalen
  ut mot nästa generation, tack vare
  tillgängligheten. Majoriteten av de tillfrågade är
  medvetna om att webb-tv är en kanal som är mycket
  aktuell mot nästa generation. Över hälften av
  respondenterna är även positivt inställda till webb-tv
  och kan tänka sig att satsa på webb-tv externt ut till
  målgruppen. Annonsering och reklam via webben
  istället för annonsering via tryckta medier var något
  som många av respondenterna i intervjun var villiga
	 	 att	gå	över	till	och	satsa	på,	men	de	flesta	var	
  okunniga om hur de skulle använda webb-tv som
	 	 kommunikationskanal,	samt	hur	finansieringen	av
  kanalen ska bedrivas.

Nyckelord:  Webb-tv, Kommunikationskanaler, Varumärkesarbete,
  Nästa generation, SWOT-analys.
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Inledning

Intresset till studien väcktes genom ett tidigare samarbete under utbildningen med produk-
tionsbolaget Whytv. Arbetets syfte var att hjälpa företaget med den externa kommunikation-
en. 
   En artikel i Metro som skildrade Volvos marknadsföringsstrategier ut mot nästa genera-
tions bilägare (se vidare bilaga 3), inspirerade till idén om webb-tv som framtida kommu-
nikationskanal. 

Idag använder unga samt deras föräldrar världsvant uttryck som IP-, webb- och HDTV. 
Webb-tv är ett område som vuxit explosionsartat på senare år och användandet av webb-tv 
har ökat bland både företag och privatpersoner.    
   Tittarsiffrorna stiger allt mer på hemsidor som erbjuder webb-tv, ett exempel är Svt Play:s 
webb-tv-kanal som har vuxit till en av Svt:s tredje största kanaler.  
			I	dagens	samhälle	använder	företag	ett	flertal	olika	kanaler	för	att	nå	ut	till	tänkta	målgrup-
per. Trots alla möjliga vägar genom medie-djungeln blir det allt svårare för företagen att göra 
produkter och tjänster mer uppmärksammade än konkurrenternas. Det innebär att företagen 
måste	anpassa	sig	utifrån	den	potentiella	kunden,	samt	finna	nya	kanaler	och	välja	kanaler	
utefter kundens intresse.

I den digitala världen blir det mindre fokus på distribution och mer på tjänster och innehåll. 
En mängd intressanta frågor har skapats i takt med att människors medievanor allt mer 
förändrats: Finns det utvecklingsmöjligheter för webb-tv ur reklam- och annonseringssyn-
punkt? Hur medvetna eller omedvetna är företagen om webb-tv? Har företagen några speci-
fika	framtidsutsikter	och	idéer	om	elektroniska	kommunikationskanaler?	Finns	det	även	
möjligheter att utveckla och använda webb-tv i varumärkesbyggande syfte? 
   Så vem skriver nästa avsnitt i mediehistorien? Troligen aktörer på marknaden som bäst 
förstår dagens medievanor.
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att undersöka hur varumärkesarbete kan effektiviseras och utvecklas 
genom webb-tv mot nästa generation. 

För att studera detta avses följande frågeställningar besvaras under arbetes gång: 

•	 Vilka	strategier	har	olika	företag	om	framtida	varumärkesarbete?

•	 Vilka	kommunikationskanaler	satsar	olika	företag	på	för	att	nå	ut	mot	nästa	genera	
	 tion?

•	 Hur	mycket	är	företag	villiga	att	satsa	på	webb-tv	som	kommunikationskanal?	Kom	
	 mer	företagen	att	satsa	på	reklam	och	annonsering	via	denna	kanal? 

1.2 Avgränsningar
Urvalet utgjordes av ett tiotal olika företag som delvis är verksamma inom olika branscher 
(se vidare 4.1). 
			Alla	företag	har	använt	ett	flertal	olika	kommunikationsverktyg	och	”kanaler”	för	att	
förmedla ut olika budskap till målgruppen. De vanligaste kanalerna som använts bland de 
olika företagen var tv, print och internet. Vi har valt att avgränsa oss inom området webb-tv. 
Studien och urvalet av olika företag har begränsats på grund av den korta tid som har varit 
till förfogande. 

I arbetet har avgränsningarna om vad som är webb-tv skapat en problematik, eftersom vi inte 
funnit	någon	tidigare	forskning	kring	ämnet.	Det	finns	en	mängd	olika	strategier	och	frågor	
kring webb-tv:s fortsatta utvecklingsmöjligheter inom olika branscher. Att titta på webb-tv ur 
ett varumärkesbyggande perspektiv är av intresse, genom att varumärkesorienterade företag 
ofta är mer lönsamma än andra (Melin, 2005:13).  
   Studien kommer att fokusera på olika företags framtida strategier, tankar och framtidsutsik-
ter om webb-tv. 
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2. Bakgrund 

Kapitel två syftar till att ge läsaren all bakgrundsfakta om ämnet.  I kapitlet presen-
teras	en	definition	av	webb-tv,	webb-tv	användning,	teknikutveckling	samt	digitala	
lösningar i marknadsföring och reklamsyfte.

2.1 Vad är webb-tv?
Det	har	varit	problematiskt	att	definiera	vad	webb-tv	är,	på	grund	av	att	det	inte	
funnits	tidigare	forskning	och	litteratur	som	definierat	ämnet.	Vi	har	dock	funnit	en	
definition	av	nordens	ledande	leverantör	av	streaming	av	mediatjänster,	Qbrick.	

”Med webb-tv menas ljud och rörliga bilder via datorn som spelas
	upp	direkt	från	internet.	Via	så	kallad	streaming	kan	man	spela	upp	lagrade	filer	från	
webbplatser samt titta på direktsänd tv”  

Webb-tv gör det möjligt att se rörliga bilder på internet. Det behövs ingen antenn 
eller	tv-mottagare	för	att	se	webb-tv	.	Allt	fler	tittar	på	nyheter	och	underhållning	via	
webb-tv. Användningen har spridit sig snabbt och har på olika sätt förändrat vårt sätt 
att konsumera medier. 
YouTube, tidningarnas nätupplagor och annonser via webb-tv är enbart några exem-
pel på hur webb-tv används idag ute på marknaden.   
   Rapporter från statistikföretaget Media Vision, visar att Tv4, YouTube, Svt och Af-
tonbladet	är	de	största	aktörerna	på	marknaden	samt	att	nyhetsbyråer	är	de	flitigaste	
webb-tv-användarna.  
   Det är fördelaktigt för dem att kunna komplettera traditionell text och bild innehåll i 
tidningarna med rörlig bild .
   Nu har även företagen hakat på webb-tv-trenden för sin verksamhet. Företag har 
nu	börjat	bruka	kanalen	på	intranätet	och	fler	företag	planerar	att	jobba	med	webb-tv	
inför	framtiden.	67	procent	av	företagen	som	deltagit	i	en	rapport	som	Qbrick	tagit	
fram, ansåg att webb-tv ger en modernare image samt effektiviserar verksamheten i 
företaget. Det populäraste användningsområdet för webb-tv var Investor Relations. 
Investor	Relations	är	ett	samlingsnamn	för	företags	finansiella	kommunikations	rap-
portering.  Företagen i rapporten ansåg även att webb-tv var modellen för framtidens 
kommunikation .           
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1  www.qbrick.com/press/Las_undersokningen.pdf (hämtad  2007-12-11) 
1 http://webbomedia.com/ (hämtad 2007-11-22) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_17355065.asp (hämtad 2007-11-22) 
1  www.qbrick.com (hämtad 2007-11-14) 

Webb-tv-användningen är framförallt mycket hög inom nästa generation, det vill 
säga ungdomar. Fler svenskar spenderar sin tid på internet varje dag. En studie 
om	ungdomars	webb-tv-vanor	som	Qbrick	tagit	fram,	visade	att	hela	63	procent	
av de tillfrågade ungdomarna tittade på webb-tv, samt att 77 procent skulle kunna 
överge tv:n framför datorn om de var tvungna att välja.  

2.2 Teknikutveckling
Webb-tv:s enorma utveckling diskuteras i många medier som en ny
trend på marknaden. Med trend menas en långsiktig förändring i till
exempel intressen, behov och attityder (Palm, 2006). Det är trendens
rörlighet och riktning som är intressant att studera7.
Det är även intressant att titta på internets långsiktiga förändring i
samhället och hur olika grupper har påverkats av denna påtagliga
förändring (Palm, 2006:49). I en rapport som Statistiska centralbyrån
(SCB) tog fram, visade att 83 procent av Sveriges befolkning idag
har tillgång till internet8.
I boken ”På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik,
marknad” menar Hvitfelt att medierna kommer att bli allt mer rumsoch
tidsberoende på grund av den tekniska utvecklingen (Hvitfelt &
Nygren, 2002: 27-53). I takt med att tillgången blir allt större genom
det ökade utbudet av information och tjänster, ökar behovet av
internet hemma bland hela Sveriges befolkning.
Webb-tv	används	idag	allt	flitigare	inom	utbildning,	presentation	och
marknadsföring. Mediet har en självklar genomslagskraft tack vare
sin gynnsamma kostnadsbild. Enligt en rapport från Mediavision
tittade 1,2 miljoner svenskar på webb-tv under fjärde kvartalet 2006.
Det innebär en ökning med 250 procent jämfört med samma period
under 200410. Mediamätning i Skandinavien (MMS) presenterar ett
resultat ur en ny undersökning av ungas konsumtion av rörlig bild via
nedladdning, webb-tv, bärbara medier, traditionell tv och andra
plattformar. Undersökningens syfte var att kartlägga och följa den
snabba utvecklingen för olika plattformar för rörlig bild bland unga
målgrupper. MMS undersökning utgick från 1500 tillfrågade
respondenter i åldrarna 16-30 år och 1000 i åldrarna 31-65 år.
Undersökningsmetoden var en datainsamling som utfördes av
marknadsundersökningsbolaget GfK. Resultatet visade att
nedladdningen på webben var störst bland åldersgrupperna 16-25 år.
Denna grupp tittade i genomsnitt 20 minuter dagligen på
webbprogram och webbklipp.
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1
   www.qbrick.com (hämtad 2007-11-14)  

1 www.mms.se (hämtad 2007-02-20) 
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Bredband (hämtad 2007-11-28) 

Rapporten visade även att nedladdningen var betydligt mindre 
förekommande hos den äldre målgruppen . 

Nya verktyg skapas ständigt för att främja kommunikationen männi-
skor emellan. Under de senaste tio till femton åren har utvecklingen 
av den nya informationstekniken varit mycket påtaglig.           
Bredbandets stora expansion runt om i landet har ökat kapaciteten 
enormt. Det fruktade informationssamhället som länge förutspåtts är 
nu här menar många debattörer (Larsson, 2001: 257).

2.3 Rörlighet 
En bredbandsuppkoppling skapar en större rörlighet. Detta efter-
som det ger en större möjlighet att hämta samt skicka stora mängder 
digital information som exempelvis telefoni, radio, bilder och musik 
via bredbandet. Via bredband kan användaren alltid vara uppkopplad 
utan att behöva ringa upp en internetleverantör via modem för att 
koppla upp sig .  
Bredbandet gör det även möjligt att koppla upp sig på internet via 
datorer och via mobilen näst intill överallt. 
   
Tv över internet, så kallad webb-tv, har prövats under många år utan 
någon framgång. Detta eftersom uppkoppling mot internet har varit 
mindre bra och det har i sin tur skapat dålig bildkvalitet och trög 
uppkoppling. I boken ”På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad” av författarna Hvitfelt & Nygren uttalar författaren 
Hedman sina åsikter om webb-tv. Han ansåg att de tekniska lösn-
ingarna för webb-tv var på väg mot rätt riktning redan under 2005. 
Genom att konsumenterna redan har börjat visa ett intresse för tv via 
internet (Hvitfelt & Nygren, 2002:187-217).  
   Eftersom bredbandet har utvecklats kan överföringar av informa-
tion nu ske mångdubbelt så snabbt över datorn. Utvecklingen har 
i sin tur skapat globala nätverk och informationen kan nu enklare 
spridas över hela världen. Utvecklingen har även brutit det så kal-
lade fysiska avståndet och tillgängligheten är ett faktum, man är 
oberoende av tid och rum (Eriksson, 1998: 19-21). Nils Englund 
menar att konsumenterna kommer att välja tekniken och kanalerna 
som är enklast, snabbast, billigast och bekvämast utifrån varje speci-
fik	situation	i	framtiden	(Hvitfelt	&	Nygren,	2002:	75-90).
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Robert Picard hävdar i boken ”Mediernas nya ekonomiska villkor” att antalet tillgän-
gliga kanaler formar och styr medieföretagens handlande. Tillgängligheten av antal 
kanaler kommer att öka genom bredband-, kabel-och satelittjänster. (Hvitfelt & 
Nygren, 2002:57-74). Picard anser även att online-tjänsterna, att exempelvis utföra 
förfrågningar och önskemål direkt via internet, kommer att bli allt mer tillgängliga. 
Troligtvis kommer konsumenterna använda mer av online-tjänster än de traditionella 
medierna vilket gör att de på sikt konkurreras ut. Detta på grund av att konsumenter-
na på enklast och billigaste sätt vill få tillgång till nyheter, nöje och kommunikation. 
Webb-tv	skapar	större	interaktion	och	fler	”on	demand”-tjänster	(Hvitfelt	&	Nygren,	
2002:187-217).  On demand-tjänster betyder att: 

	 Du	får	ett	tv-tittande	helt	på	dina	egna	villkor.	
	 Du	beställer	filmer	via	fjärkontrollen	när	du	har	tid	och	lust		

2.4 Digitala lösningar i marknadsföring och reklamsyfte
I	en	Delfi-studie	deltog	151	experter	inom	marknadsföring,	reklam	och	media.	Ex-
perterna svarade på en webbenkät där den samlade bilden var att marknadsföring, 
kommunikation och reklam kommer bli allt viktigare i framtiden, även individspeci-
fik	kommunikation	kommer	att	öka.	Framförallt	tror	de	tillfrågade	experterna	att	
utvecklingen av reklamen kommer att ske inom de digitala medierna.
   internet och mobiltelefoner är de interaktiva medier som har möjlighet att utveckla 
reklamens kommunikationsvägar online   

Vad gäller reklamens fördelning på medier i framtiden så tror experterna på följande:

Ökar mest  Behåller positionen Minskar mest 

Internet 95%             Utomhusreklam 51%    Bio 55%
Gratistidningar 55% Fackpress 50%              Storstadspress 49%       
Direktreklam 45% Populärpress 48%          Landsortspress 38%
Tv 41%  Radio 46%                Kvällspress 14%           
Utomhusreklam 39% Kvällspress 44%

I och med det ökade reklamtrycket i de digitala medierna kommer också konsumen-
ternas efterfrågan på reklamundvikande tekniska lösningar att öka. Detta ställer i 
sin tur större krav på marknadsförarnas kreativitet och förmåga att skapa attraktiv 
reklam. Även nya tekniska lösningar kommer att krävas för att kunna nå fram till 
kunderna  . 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

1 www.canaldigital.se/templates/generalarticle2+3____7256.aspx - 25k – (hämtad 2007-12-12) 
1 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=74207 (hämtad 2007-12-04) 
1 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=74207 (hämtad 2007-12-04) 6



3. Teoretiska referensramar

Kapitel tre kommer bland annat att redogöra för olika teorier om varumärkesorien-
tering, varumärkesutveckling, imagereklam, den yngre generationens livsstil och 
vanor,	definition	av	livsstil,	kommunikationskanaler	tio	år	tillbaka	i	tiden,	moderna	
kommunikationskanaler samt en Swot-analys.

3.1 Varumärkesorientering 
Starka varumärken är inget som ett företag får gratis, utan något som företaget 
förtjänar vid ett väl utarbetat varumärkesarbete, påstår professorn Frans Melin i 
rapporten ”Brand Orient Index”. Strategier för att bygga upp starka varumärken 
prioriteras därför högt av olika företag.  Inom vissa företag prioriteras marknad-
skommunikation och varumärkesarbete som de avgörande delarna i den externa 
kommunikationen. Inom andra prioriteras istället den visuella identiteten. (Me-
lin,2005:13)
   I rapporten ”Brand Orientation Index” menar dessutom Melin att marknad-
skommunikation är viktigt, men långt ifrån tillräckligt för att utveckla starka 
varumärken. Det är viktigt att bygga varumärket utifrån den egna organisationen. 
Melin betraktar även varumärket som företagets kärnkompetens; varumärket är 
nyckeln till framgång på morgondagens marknad (Melin, 2005:13). I längden vin-
ner företagen mycket mer på ett välbyggt och etablerat varumärke än genom en 
dyrbar	reklamfilm	(Nilsson,	1999:22).	
   Att vara varumärkesorienterad är något som krävs om man skall bygga starka 
varumärken menar Melin:

”Varumärkesorientering avser ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med var-
umärken, såväl internt som externt” (Melin, 2005:13) 

Ett varumärke beskrivs av Henrik Uggla som en symbol, i boken ”Ladda ditt 
varumärke”. Ett företags varumärke förblir en symbol av företaget ut till konsu-
menten oavsett om varumärket laddas med positiva eller negativa värden (Nilson, 
1999:17-189).
En symbol med en enorm potential som kan uttryckas på en mängd olika sätt 
(Uggla, 2001: 60-61). Melin hävdar likt Uggla att starka varumärken kan vara en 
värdefull	tillgång	och	är	idag	allmänt	accepterade.	Det	finns	ingen	förklaring	hur	
värdet i varumärket skapas (Melin, 1999:44).
   Varumärket kan representera många olika värdedimensioner, som exempelvis 
förtroendegivande och pålitlighet. Varumärket vårdar, bygger, exploaterar företag-
et. Dessutom kan varumärket försumma företagets mening, det vill säga förmedla 
ut ett felaktigt budskap kring företaget. En tumregel är att företagen alltid skall 
vara trogna            
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mot sin strategi och inte kombinera motsägelsefulla element rent strategiskt (Uggla, 
2001: 60-61). 

Varumärket	har	rollen	att	identifiera	produkten	eller	tjänsten	som	företaget	erbjuder	
konsumenten. Med hjälp av varumärket kan kunderna inte bara se vem som är ansvarig 
för produkten utan dessutom prata med andra personer om produkten. Varumärket iden-
tifierar	produkten	och	får	oss	att	känna	igen	och	komma	ihåg	den.	Ett	varumärkes	mest	
grundläggande	funktion	är	att	kostnadseffektivt	identifiera	en	produkt	eller	tjänst.	Med	
hjälp av ett varumärkesnamn kan man skilja på olika varumärken, exempelvis skilja på 
drycken	Coca-Cola	och	Pepsi-Cola.	Om	det	finns	produktskillnader	mellan	olika	varor	
söker människor efter sätt att kunna differentiera dem åt för att underlätta valprocessen. 
Det	är	varumärket	som	hjälper	till	att	definiera	ut	vilken	vara	som	är	vilken.		
   Varumärket kan helt enkelt ses som en genväg i kommunikationsprocessen (Nils-
son, 1999:59-60). ”Product brand” är en av modellerna som Uggla beskriver i sin bok 
varumärkesarkitektur, som kan knytas samman med varumärkesbyggande positionering 
på nätet. Product brand bygger på individuella namn och identiteter till olika produkter. 
Strategin motsvarar Olins ”branded”-begrepp.   
   Produktvarumärken bygger på exklusiv positionering med en produkt per varumärke. 
Strategin ger möjlighet att nå segment med innovativa och diffrenterande attribut och 
skapa ”upplevda” skillnader mellan närliggande kategorier. Den störta nackdelen med 
denna strategi är att den är mycket kostsam att bygga upp och underhålla, samt att det 
är svårt eller omöjligt att kapitalisera och utvidga produktvarumärkerna. Temat för 
strategin går alltså ut på individualisering av varumärke, en produkt, ett löfte etc. (Ug-
gla, 2001:59). 
   I boken ”Varumärkesarkitektur – Strategi, teori och kritik” av Uggla hävdar Kapferer 
att man måste utgå från marknadens utseende, positionering och framförallt företagets 
strategi när man bygger sin arkitektur med hjälp av ett system (Uggla, 2001: 60-61).
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3.2 Varumärkesutvecklingen 
Varumärkesutvecklingen kan beskrivas utifrån en modell. Modellen nedan 
redogör	för	varumärkesförloppet	ur	en	grafisk	synvinkel.
   

  

!

Varumärket 

Övertillfredsställelse 

Kommunikation Erfarenhet 

  Figur 1 (Nilson, 1999:77). 
 
Modellens övre del illustrerar att varumärken skapas i kundernas medvetande 
genom	att	de	har	produkterfarenhet	som	de	identifierar	till	varumärket,	vilket	
illustreras med en pil mot modellens mittpunkt av varumärket. Varumärket 
påverkas dessutom av någon form av kommunikation och alla varumärkesin-
tryck har sitt ursprung i en erfarenhet och/eller kommunikation. Den attraktion 
som	varumärket	har	är	en	funktion	av	kommunikation.	Det	måste	dock	finnas	
fördelar för att potentiella kunder skall kunna känna att ett märke är bättre än 
ett annat märke (Nilsson, 1999: 76-77). 
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3.3 Imagereklam 
Corporate identityteorin handlar om hur ett företag presenterar sig självt 
visuellt. Det kan gälla såväl reklambilder och logotyper som årsrapporter och 
hur de anställda är klädda. Målet med Corporate identitytverksamhet är att 
förstärka företagets varumärke och dess rykte (Percy & Rossiter, 1998:333). 
			Identitet,	image	och	profil	är	tre	stycken	Corporate	identityrelaterade	be-
grepp. De tre olika begreppen står för tre skilda saker. Identitet står för att ett 
företags identitet är själen, personligheten och kulturen av en organisation. 
Det är identiteten som skapar ett företags personlighet och tillhörighet på 
marknaden (Palm, 1994). Image är den bild organisationens eller företagets in-
tressenter	och	andra	utomstående	har	av	dem.	Profil	innefattar	den	visuella	bild	
av de värden företaget vill förmedla om sig själv mot omvärlden som exempel-
vis logotyper och reklam (Larsson, 2001: 96). 

En	vanlig	metod	som	företag	använder	sig	av	för	att	att	nå	ut	med	sin	profil	är	
imagereklam. Denna typ av reklam avser att marknadsföra själva företaget sna-
rare än dess produkter och tjänster. 
   Några av huvudmålen med imagereklam är att få företagets målgrupp att 
känna igen och komma ihåg företagets namn, att skapa, öka, behålla eller 
förändra målgruppens attityd gentemot företaget (Lindlof, 2002: 336). 

3.4 Den yngre generationens livsstil och vanor  
De aktörer som förstår sig på och brukar dagens nya elektroniska medier är 
nästa generation. Studiens syfte handlar om hur varumärkesarbete kan ef-
fektiviseras och utvecklas genom webb-tv mot just nästa generation. Nedan 
redovisas	vår	definition

 	 Generationen	som	är	uppvuxna	med	datorn
		 	 och	internet	under	80-och	90-talet.

Ungdomars webb-tv-användning respektive livsstil kan studeras på en mängd 
olika	sätt.	En	bred	definition	av	livsstil	innefattar	vanor,	fritidsysselsättning,	
värderingar	och	personlighetsdrag	(Palm,	2006:34).	Den	smalare	definitionen	
av livsstil innefattar fritidsysselsättningar och har visats sig vara den mest an-
vändbara i samband med skarp kommunikation (Palm & Hedin, 2001:21).
Allt	fler	företag	satsar	idag	på	att	nå	ut	till	olika	livsstilar.	Företaget	Qbrick	har	
utfört en studie bland ungdomars vanor inom webb-tv- området. Undersöknin-
gen innefattade intervjuer med 150 gymnasieungdomar, varav 76 kvinnor och 
74 män, på tre skolor i Stockholm under oktober månad, 2006. Undersöknin-
gen redovisar webb-tv-vanor i procent, samt hur dagens ungdomars livsstil, 
fritidsysselsättningar och vanor påverkar valet av kommunikationskanal .

1 www.qbrick.com (hämtad: 2007-11-14) 
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3.5 Kommunikationskanaler 
Om ett företag skall kunna nå ut med sitt budskap någon form av kommunika-
tionskanal tillämpas. Kommunikationskanaler kan delas in i skriftliga, mun-
tliga och elektroniska. Med skriftliga kanaler avses material som är tryckt på 
papper, eller annat material. 
   Broschyrer, skyltar och personaltidningar är exempel på skriftliga kanaler. 
Muntliga kanaler externt kan, exempelvis vara radioreklam, ”face to face” i 
butik, eller samtal över telefon. Till elektroniska kanaler räknas bland annat 
e-post, tv, internet (Ericsson, 2002:61-63). 

3.5.1 Kommunikationskanaler tio år tillbaka i tiden 
I boken ”Planerad marknadskommunikation” från 1997 diskuterar författaren 
Weatherill	de	”okända	kanalerna”.	De	okända	kanalerna	definieras	som	den	
kommunikation som existerar inom det digitala mediet. Redan för tio år sedan 
förutspåddes alltså en stor förändring inom de digitala medierna:   

”Förändringen har påbörjats och vem vet var den kommer att sluta. Alla gamla 
sanningar om hur man når ut till målgruppen och hur budskap skall kommu-
niceras ut på olika sätt kanske kommer att ställas på ända och försvinna helt” 
(Weatherill,1997: 28).  

Tidigare fanns det mest olika typer av skriftliga kommunikationskanaler. 
Nackdelen med denna typ av kanal är att den främjar envägskommunikation, 
en linjär syn på kommunikation, och avsändaren formulerar ett budskap, sän-
der det via ett medium eller en kanal till en mottagare (Liderholm, 2002: 32). 

Exempel på traditionella kommunikationskanaler:

Skriftliga	 		 	Muntliga	 	 	 Elektroniska
Direktreklam (DR)   Radio    Tv
Brev    Egen personal   Internet   
Annonsering   Sales promotion  E-post Butiksmaterial   
Telefon
PR   

3.5.2 Moderna kommunikationskanaler
Den största förändringen av kommunikationskanaler från förr är att den stora 
tekniska	utvecklingen	har	medfört	att	det	finns	fler	elektroniska	kanaler	idag	
(Behrer	&	Larsson,	1998:39).	Idag	finns	det	även	en	helt	annan	möjlighet	att	
uppleva saker genom kommunikationskanalerna, ett exempel på en sådan ka-
nal är Event Marketing (Behrer & Larsson, 1998:18). Boken Event Marketing 
definierar	(EM)	som:	
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”Ett	möte	i	vilket	en	upplevelse	skapas	och	ett	budskap	kommuniceras”	
		(Behrer	&	Larsson,	1998:18).	

De nya elektroniska kanalerna har styrkor. En av styrkorna är att de är inter-
aktiva och möjliggör snabb respons med mottagaren och det bildas en dialog, 
en så kallad tvåvägskommunikation. Dialog är ett annat ord för dubbelriktad 
kommunikation där både sändaren och mottagaren deltar (Palm, 2006:14). 

Exempel på nya elektroniska kommunikationskanaler:
 
•	 Webb-tv: Är ljud och rörliga bilder via datorn som spelas upp direkt 
från	internet.	Via	så	kallad	streaming	kan	man	spela	upp	lagrade	filer	från	
webbplatser samt titt på direkt sänd tv  
 
•	 Blogg: Är en kombination av personlig dagbok och krönika skriven av 
en privatperson och utlagd på nätet  

•	 Forum: Är en mötesplats på internet där man diskuterar och ger sin syn 
på diverse olika ämnen 

•	 Comunities: Är en mötesplats på nätet som vanligtvis utgår från en 
vanlig hemsida. Genom att presentera sig med ålder, intressen, bostadsort, hob-
byer och åsikter kommer man i kontakt med likasinnade människor  

De elektroniska medierna möjliggör också att åskådliggöra fakta som sänds 
ut genom en kombination av text, ljud och rörliga bilder (Ericsson, 2002:61). 
Webb-tv är ett exempel på en ny elektronisk kommunikationskanal. Det är 
de stora informationsteknologiska förändringarna i samhället som har skapat 
internets och bredbandets stora genomslagskraft (Behrer & Larsson, 1998:39). 
Med hjälp av webb-tv kan företagens varumärken nu inte bara visualiseras 
utan även upplevas genom rörlig bild på nätet  . Webb-tv som kommunikation-
skanal har skapat en större tillgänglighet och upplevelse kring produkter eller 
tjänster menar Svt och Tv4 som hakat på trenden.  De anser vidare att de med 
hjälp av den nya kommunikationskanalen vinner både större tillgänglighet och 
attraktionsvärde hos den unga generationen  .

1 www.qbrick.com/press/Las_undersokningen.pdf (hämtad 071211) 
1  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1637&a=350384&viewAll=true  
     (hämtad: 2007-12-14)   
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Forum (hämtad 2007-11-14) 
1 http://www.dn.se/DNet/road/Classic/article/0/jsp/faktaRender.jsp?fno=0&major=1&minor=708647  

      (hämtad 2007-12-14) 
1 http://it24.idg.se/2.2275/1.12262 (hämtad 2007-10-11) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17435773.asp (hämtad 2007-12-13) 12



3.6 SWOT– analys av webb-tv
En SWOT-analys är en form av omvärldsanalys som kartlägger Styrkor 
(Strengths), svagheter, (Weaknesses), möjligheter (Oppertunities) och hot 
(Threats). Analysen bör bygga på ett realistiskt och detaljerat underlag, för 
att kunna vara värdefull som diskussionsunderlag (Palm, 2006:48).  I studien 
används en SWOT- analys för att lättare urskilja webb-tv:s styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 
   Nedan presenteras SWOT-modellen över webb-tv som redovisar webb-tv 
framtidsutsikter.
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 Figur 2 Swot-analys
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4. Metod

Kapitel fyra redovisar hur det empiriska materialet i studien har samlats in. 
Dessutom presenteras undersökningsgrupp, urval och metod.

I studien har primärmaterial tillämpats och vi som forskare har själva genererat 
en del av materialet i studien (Aspers,2007:159). 
   Primärmaterialet har skapats genom en kvalitativ metod i form av en 
tematisk öppen intervju (se vidare 3.2) samt en textanalys. En kvalitativ metod 
är lämplig då svar söks på frågor som Vad? Vem? Var? När? Hur? och Varför? 
Svaren på dessa frågor söks genom exempelvis intervjuer och textstudier. 
En kvalitativ metod passar bra om man vill ha en nyanserad och djupgående 
beskrivning av ett fenomen. Metoden koncentreras inte på hur frekvent ett 
fenomen är, utan hur ofta vissa företeelser förekommer (Kjär Jensen, 1991:39).   
   Även om denna studie är begränsad i sitt omfång och djup så redovisas ett 
urval av strategier och framtidsutsikter kring webb-tv som kommunikationska-
nal. 
			Metoden	som	valts	i	studien	är	Delfiundersökning.	Delfiteknikens	första	kän-
netecken är utnyttjandet av en expertpanel (Asplund,1979:67).  I studien utsågs 
de tillfrågade personerna på de olika företagen till expertpanel. De utsågs till 
experter tack vare att samtliga av personerna befann sig inom en ledande posi-
tion på marknads- eller informationsavdelning, som ansvarade över företagets 
externkommunikation. Studiens syfte var att undersöka om webb-tv kan vara 
en av framtidens externa kommunikationskanaler mot den yngre generationen. 
Genom	en	Delfiundersökning	kunde	detta	område	då	undersöka	strategier	och	
tankar utifrån ett annat avseende (Asplund, 1979:68).  Det vill säga personer 
med gedigen branscherfarenhet och kunskap uttalade deras framtidstrategier. 
			Avsikten	med	Delfiundersökningen	var	först	och	främst	att	uppnå	en	
förståelse om företagens framtida arbete med externkommunikation mot den 
yngre generationen. Dessutom var det intressant och av stor vikt att undersöka 
om de olika experterna hade likvärdiga framtidsstrategier. Detta för att uppnå 
en trovärdighet i studien, det vill säga koncensusuppfattning bland de olika 
experterna.
   Den överordnade framtidsexperten i studien är i slutändan de personer som 
lett studien framåt, eftersom problemområdet har valts ut av dem och inte av 
expertpanelen (Asplund, 1979:66-69).

4.1 Undersökningsgrupp och urval
Undersökningsgruppen omfattade ursprungligen 26 olika företag. För att få ett 
brett spann bland svaren, valdes ett antal företag ut från olika branscher. 
   Vi ville studera om svaren i intervjun skilde mycket mellan de olika bran-
scherna.

14



Insamlingen av det empiriska materialet genomfördes enskilt med respondent-
er från olika företag över telefon i cirka 15-20 minuter. 
   För att båda skulle kunna vara delaktiga under intervjutillfället, användes 
en högtalartelefon som hjälpmedel. En intervjumanual med olika teman fanns 
som stöd under samtalet föra att leda in respondenterna på rätt område i den 
tematiskt öppna intervjun (se bilaga 1). Genom manualen kunde respondent-
ernas åsikter, tankar och framtidsutsikter om strategier begränsas inom en viss 
ram. 
Svaren från respondenterna dokumenterades därefter med stödanteckningar på 
papper. 
   Under insamlingen av det empiriska materialet uppstod det elva bortfall 
eftersom intervjupersonerna inte var tillgängliga. Förnyad kontakt togs med 
företagen, men utan resultat. 
Den slutgiltiga undersökningsgruppen utgjordes av följande femton företag:  

•	 Duka
•	 Fritidsresor	
•	 Göteborgs-Posten
•	 Hemköp
•	 Ica	
•	 Ikea
•	 JC
•	 Langley	Travel
•	 Lindex
•	 Metro
•	 NCC	 						
•	 Siba
•	 Stena	Line
•	 Svenska	Dagbladet
•	 Volvo

4.2 Tematisk öppen intervju
Tematisk öppen intervju är öppen så till vida att forskaren hela tiden 
försöker utveckla samtalet med den som intervjuas. Strukturen i intervjun 
grundar	sig	i	att	forskaren	har	identifierat	ett	antal	teman	som	skall	belysas	
(Aspers,2007:137). I intervjun har tre stycken teman valts ut (se vidare bilaga 
1) för att få fram åsikter samt framtidsutsikter kring företagens externa kom-
munikation.
   Under intervjun har dock teorin satts inom parentes för att inte den inte skall 
vara strukturerad ända ner till varje enskild fråga (Aspers, 2007:137). 

4.3 Sekundärmaterial 
Studien innefattar även sekundärmaterial, exempelvis olika textdokument, 
tidningsurklipp, artiklar där forskningsämnet tas upp eller intervjuer med 
personer vi varit intresserad av ingår (Aspers, 2007: 159).  Ett exempel är en 
artikel i Metro som handlade om hur företaget Volvo skulle kunna nå ut till 
nästa generation (se bilaga 3).
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Studien utgörs till stor del av sekundärmaterial, litteraturstudier, för insamlat 
material av fakta -statistik över webb-tv-användning, vanor, trender, webb-tv 
kontra tv:n, tillgången till internet i hemmet, mått av annonsintäkter i olika 
medier. De dokument som har analyserats och tagits med i studien, har funnits 
tillgängliga via hemsidor på internet.    
   Exempel på hemsidor som studerats är Medievision, IDR, IRM, E24. Även 
olika typer av dagspress som exempelvis Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten 
och Metro har studerats och analyserats. Statistiken har analyserats grundligt 
och varit till stor hjälp för att skapa trovärdighet i bakgrundsfakta, samt i de 
teoretiska utgångspunkterna om webb-tv i studien.

4.4 Textanalys av webb-tv-reklam på olika hemsidor
Syftet med textanalysen var att styrka tema fyra (se bilaga 1) i intervjumate-
rialet.	Att	utföra	en	textanalys	innebär	enligt	Esiasson	m.fl.	(2003),	att	man	
genom noggrann läsning av textens olika delar, kan ta fram det väsentliga i 
både helheten och kontexten (Esiasson, 2004: 234-238).     
   Urvalet i textanalysen utgjordes av 30 hemsidor, varav ett bortfall.
Detta eftersom att webb-tv:n som hemsidan erbjöd inte kunde presenteras och 
visas.	Ett	flertal	olika	försök	gjordes,	men	utan	resultat.	
   De 29 hemsidorna som valdes ut i studien riktade sig delvis mot den yngre 
generationen. Textanalysen gjordes via datorn och stödanteckningar utfördes 
direkt i textbehandlingsprogrammet Word.  
   Hemsidorna kategoriserades in efter: sport, mobiltelefoni, communities och 
mode:

4.4.1 Urval textanalys
! Mobiltelefoni 
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4.5 Analys av material 
Syftet med stödanteckningarna från intervjuerna samt textanalysen, var att ta 
fram data som underlag för analysen (Aspers, 2007:149).  
   Intervju samt materialet från textanalysen lästes grundligt igenom upprepade 
gånger. Materialet fördelades därefter in under olika teman, exempelvis: ex-
terna kommunikationskanaler i nuläget och tänkta kommunikationskanaler för 
att nå ut till nästa generation 
( se vidare bilaga 1). Materialet bröts ned ytterligare i olika rubriker.
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Dessa rubriker hade utgångspunkt i de frågeställningar som satts upp i studiens 
syfte.
    Även textanalysen strukturerades in efter olika rubriker (se vidare bilaga 
2). Indelningen efter rubriker tillämpades för att lättare kunna urskilja likheter 
samt olikheter mellan de olika hemsidorna. Till sist delades materialet från in-
tervjuer och textanalysen av hemsidorna in under de frågeställningar som satts 
upp i studiens syfte och kopplades till studiens teoretiska utgångspunkter. 

4.6	Kritiska	reflektioner
Avsnittet	innefattar	reflektioner	över	faktorer	som	påverkats	studiens	resul-
tat.  En del av det insamlade sekundärmaterialet har legat till grund till syftet 
i studien (Aspers, 2007: 159). Särskilt en artikel i Metro som skildrar Volvos 
marknadsföring ut mot nästa generation (se bilaga 3). Artikeln väckte intresse 
hos oss och hjälpte till att skapa en intressant frågeställning som ligger i tiden .
   Vårt projektarbete som gjordes under våren 2007 om webb-tv bolaget 
Whytv, kan ha färgat vårt positiva synsätt kring webb-tv. I slutändan anser vi 
trots allt att arbetet med Whytv underlättat tillgången till bakgrundsinformation 
om webb-tv. 
   Studien har till stor del berört varumärkesbyggande kommunikationskanaler 
samt företagsimage, så kallad extern kommunikation. Litteraturstudier kring 
webb-tv har varit svåråtkomliga, därför har statistiken via olika internetsidor 
varit till stor hjälp under studien. Även insamlingen av det empiriska inter-
vjumaterialet i studien var till en början svåråtkomligt eftersom företagen inte 
ville	boka	upp	möte	för	intervju.	Detta	ledde	till	att	vi	i	stället	fick	tänka	om	
och intervjuerna utfördes över telefon då respondenterna var mer tillgängliga 
och medgörliga. En del av temat behandlade respondenternas idéer, synsätt och 
kunskap om webb-tv.   
   Det behövs en medvetenhet samt kännedomen om just webb-tv. Det behöver 
inte betyda att respondenterna förhåller sig på det sättet som de uttalar sig om. 
(Palm, 2006:166). Respondenternas faktiska beteende och attityd präglar till 
viss del deras svar, vilket är viktigt att ha i åtanke under studien. (Kjär Jensen, 
1991:108). 
   Det uppstod dessutom en viss problematik vid textanalysen av hemsidorna. 
En del hemsidor hade så pass dålig hastighet av webb-tv, dessa hemsidor 
valdes bort, som resulterade i ett visst bortfall. 

1 http://www.metro.se/se/article/2007/11/05/07/4106-45/index.xml (hämtad 2007-11-05) 17



5. Resultat 
Under detta kapitel kommer det insamlade materialet i undersökningen att 
redovisas. Svaren kommer att redovisas utifrån teman i den tematiskt öppna 
intervjun, samt utifrån teman ur textanalysen av hemsidorna. Svaren i studien 
kommer därefter att kategoriseras in under diverse olika rubriker som redovi-
sas under varje del. Materialet av resultatet i metoden skall redovisa en så stor 
spännvidd som möjligt över företagens framtidsutsikter kring webb-tv som 
extern kommunikationskanal. Under varje rubrik kommer en kommentar att 
appliceras kring företagens olika svar. 

5.1 Här nedan summeras respondenternas svar in efter det första temat i den 
tematiskt öppna intervjun (Se vidare bilaga 1).

Tema 1) Vilka externa kommunikationskanaler används i er verksamhet i 
nuläget

Utifrån det ovanstående temat valdes två stycken olika rubriker ut: traditionella 
samt nya elektroniska kanaler: 

Rubrik 1) Traditionella kanaler:

Direktreklam       12 av 15 
Annonser        11 av 15
Tv         11 av 15
E-post           9 av 15
Kundklubbar           8 av 15
Katalog/Broschyr        8 av 15
Utomhusreklam         7 av 15
Event           7 av 15
Varuhus/butik          6 av 15
Mässor          6 av 15
PR           6 av 15
Nyhetsbrev          5 av 15
Radio          5 av 15
Presskonferenser         4 av 15 
Print           3 av 15 
Gerillamarknadsföring        1 av 15

Kommentar:
Majoriteten av respondenterna använder direktreklam, annonser, kundklubbar, 
tv, e-post, katalog/broschyr som externa kommunikationskanaler i nuläget.  
Tv, direktreklam och annonser var de vanligaste förekommande kanalerna 
inom traditionella kanalvalen enligt respondenterna.
Många av respondenterna ansåg och förtydligade även att kundklubbar var ef-
fektiva som kommunikationskanal mot målgruppen. 

18



Nedan	definieras	de	nya	elektroniska	kanalerna	utifrån	företagen,	samt	respon-
denternas svar på fråga ett:

Rubrik 2) Nya elektroniska kanaler:

Internet         15 av 15
Webb-tv            6 av 15
Bloggar             1 av 15

Kommentar: 
Alla av de tillfrågade företagen som svarat på våra frågor använder nya kanal-
er, det vill säga internet som extern kanal ut mot målgruppen. Sex av femton 
tillfrågade företag svarade att de i nuläget använder webb-tv som kommunika-
tionskanal. Endast en av de tillfrågade svarade att de använder blogg som en 
kommunikationskanal. En majoritet av respondenterna kommenterade även att 
de kommer att fortsätta använda de traditionella kommunikationskanalerna för 
att nå ut till sin målgrupp. 

5.2 Här nedan summeras respondenternas svar in efter det andra temat i den 
tematiskt öppna intervjun (Se vidare bilaga 1). 

Tema 2) Vilka typer av kommunikationskanaler har ni tänkt använda er av för 
att kunna nå ut till nästa generation (ungdomar). 

För att strukturera upp svaren under tema två valdes sju olika rubriker ut. Un-
der varje rubrik summerades svaren från de olika företagen.  

Rubrik 1) Internet        9 av 15
Rubrik 2) Traditionella kanaler      4 av 15
Rubrik 3) Webb-tv        3 av 15
Rubrik 4) Bloggar       2 av 15
Rubrik 5) Event/upplevelse       2 av 15
Rubrik 6) Ej fastställt framtida kommunikationskanaler  2 av 15
Rubrik 7) Kommunikationen ska ske på mottagarens villkor 2 av 15

Kommentar:
Respondenterna svarade att de troligtvis kommer att fortsätta använda sig av 
de traditionella kanalerna ( se vidare 3.6.1) för att nå ut till nästa generation. 
   Detta överensstämmer även med att över hälften av respondenterna, nio av 
femton syftade på att internet är den ledande kommunikationskanalen. Tre av 
femton tillfrågade svarade att de skulle använda sig av webb-tv som kanal mot 
nästa generation. Två av femton tillfrågade respondenterna svarade att de hade 
tänkt använda sig av bloggar. Två av femton svarade att  
de skulle satsa på upplevelser och event som kommunikationskanal.
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Det fanns dessutom respondenter som inte kunde uttala sig, på frågan på grund 
av	att	de	inte	diskuterat	frågan	internt	och	bestämt	någon	specifik	kanal.	

5.3 Här nedan summeras respondenternas svar in efter det tredje temat i den 
tematiskt öppna intervjun (Se vidare bilaga 1).

Tema 3) Hur ser ni på webb-tv, vad har ni för funderingar om webb-tv, använ-
der ni webb-tv idag.

Fyra olika rubriker valdes ut för att strukturera upp svaren.

Rubrik 1) Vill satsa på webb-tv      11 av 15
Rubrik 2) Använder webb-tv idag        5 av 15
Rubrik 3) Är villiga att satsa, men vet inte hur de ska gå tillväga    4 av 15
Rubrik 4) Vill inte satsa, på grund av få resurser samt tidsbrist  4 av 15 

Kommentar: 
Majoriteten av de tillfrågade respondenterna svarade att de ville satsa på webb-
tv i både deras externa och interna kommunikation. 
			Det	finns	generellt	en	stor	medvetenhet	och	förståelse	hos	alla	respondent-
erna kring webb-tv som kommunikationskanal.   
   Däremot är det många respondenter som inte vet hur de skall gå tillväga, hur 
de skall använda webb-tv. 
   Tre av de tillfrågade respondenterna svarade att de inte var villiga att satsa på 
webb-tv, på grund av att resurser och tid inte fanns inom företaget.  

5.4 Här nedan summeras respondenternas svar in efter det fjärde temat i den 
tematiskt öppna intervjun (Se vidare bilaga 1).

Tema	4)	Hur	kommer	finansieringen	av	kanalen	att	fungera,	kommer	annonser-
ing och reklam ske via denna kanal?

Fyra olika rubriker valdes ut för att strukturera upp svaren.

Rubrik 1) Vill ta in utomstående reklam och annonser
  men vet inte hur det ska genomföras i nuläget.   4 av 15
Rubrik 2) Vill inte ta in utomstående reklam i nuläget   3 av 15
Rubrik 3) Ej bestämt       2 av 15
Rubrik 4) Tar in reklam utifrån     1 av 15

Kommentar: 
Fem av respondenterna svarade att de inte använder webb-tv i nuläget och att 
de inte planerat att göra några satsningar mot denna kanal i framtiden. Under 
tema fyra uppstod det därför fem stycken bortfall. 
			Två	av	femton	respondenter	svarade	att	de	inte	bestämt	hur	finansieringen	av	
kanalen skall ske ännu. Tre svarade att de inte
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skulle ta in någon utomstående reklam i nuläget. Det fanns även respondenter 
som var villiga att använda sig av annonsörer, men de hade inte kännedom 
hur.  En av respondenterna svarade att de har använt mycket små mängder av 
reklam i deras webb-tv. 

Företagen delades in efter olika branscher för att ge en tydlig överblick över 
vilka företag som använder, tänker satsa och inte vill satsa på webb-tv i fram-
tiden som extern kommunikationskanal mot nästa generation, samt för att stud-
era om det fanns några likheter eller skillnader i de olika branschernas externa 
kanalval ut mot nästa generation: 

5.5 Indelning efter branscher:
Till sist kategoriserades företagen i den tematiskt öppna intervjun in efter bran-
scher. Detta för att lättare urskilja om det fanns några samband, likheter samt 
skillnader mellan de olika branschindelningarna. 
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Kommentar: 
Efter indelningen av branscher kunde vi urskilja en stark majoritet av webb-
tv-användning hos mediahusen. Den bransch som var minst utvecklad inom 
webb-tv-området var detaljhandeln.
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5.6 Resultat textanalys av webb- sidor 
Hemsidorna som studerades riktade sig mot den yngre generationen.  De 
delades in efter fyra olika kategorier: sportkanaler, modemagasin, mobiloper-
atörer och communities.
Företagen som valdes ut var:
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Kategorierna delades därefter in under olika rubriker:

1. Företag som producerar webb-tv på hemsidan.
2. Företag som inte producerar webb-tv på hemsidan. 
3. Företag som har webb-tv, men inte sänder reklam över webb-tv:n. 
4. Om företagen marknadsför sig själva över webb-tv:n på hemsidan.
5. Om webb-tv-reklamen är riktad mot den yngre generationen på hem 
 sidan. 

Här nedan summeras svaren i textanalysen in i olika diagram för att göra det 
lättare och mer överskådligt för läsaren. 

1. Företag som producerar webb-tv på hemsidan.
Sex av sju företag under kategorin sportkanaler använder webb-tv på hem-
sidan. Sex av sex företag under Communities använder webb-tv. Två av tio 
Modemagasin använder webb-tv på hemsidan.  Mobiloperatörer är de som 
ännu inte har utvecklat eller satsat på webb-tv på hemsidorna. 
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2. Företag som inte producerar webb-tv på hemsidan.
En av sju företag har inte webb-tv på hemsidan under kategorin sportkanaler. 
Åtta av tio använder inte webb-tv på hemsidan under kategorin Modemagasin. 
Mobiloperatörerna är de ända som inte använder sig av webb-tv på hemsidan.

3. Om företagen har webb-tv, men inte sänder reklam över webb-tv:n. 
Fyra tar in extern reklam via webb-tv på hemsidan under kategorin Sportka-
naler. En av tio tar in extern reklam via webb-tv på hemsidan under kategorin 
Modemagasin. 
Mobiloperatörerna använder sig inte av webb-tv, därav inget resultat. 
Två av sex tar in extern reklam på hemsidan under kategorin Communitie. 

4. Om företagen marknadsför sig själva över webb-tv:n på hemsidan.
Majoriteten av företagen under kategorin Sportkanaler marknadsför sig själva 
över webb-tv i form av visning av egna program. 
   Två av tio företag under kategorin Modemagasin marknadsför sig själva över 
webb-tv i form av visning av egna program. 
Mobiloperatörerna bedriver ingen marknadsföring över webb-tv, där av inget 
resultat. Fem av sex företag under kategorin Communities marknadsför sig 
själva över webb-tv i form av visning av egna program.

5. Om webb-tv-reklamen är riktad mot den yngre generationen på hem 
 sidan. 
Två av sju företag använder sig av reklam riktad mot den yngre generationen 
under kategorin Sportkanaler. En av sex företag använder sig av reklam riktad 
mot den äldre generationen under kategorin Modemagasin. 
   Inom kategorin Mobiloperatörerna använder ingen webb-tv, där av inget 
resultat.En av sex använder sig av riktad mot den yngre generationen under 
kategorin Communities.
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6. Analys och diskussion 
Vårt syfte med studien var att undersöka hur varumärkesarbetet kan effek-
tiviseras och utvecklas genom webb-tv mot nästa generation. I analysen kom-
mer resultat från intervjun och textanalysen kopplas samman med tidigare 
litteraturstudier från de teoretiska utgångspunkterna som presenteras under 
kapitel tre. Även våra egna erfarenheter om webb-tv lyfts fram och diskuteras. 
   Webb-tv är ett nytt och relativt okänt område för många, därför inleds 
analyskapitlet med en swot-analys (se vidare 3.7) över webb- tv-området.   
   Därefter kommer analysen att strukturera upp resultatet från intervjun och 
textanalysen under studiens tre huvudfrågeställningar: 

•	 Vilka	tankar	har	de	olika	företagen	
 om framtida varumärkesarbete? 

•	 Vilka	kommunikationskanaler	satsar	olika	företag	på	för	att	nå	ut	mot		
 nästa generation?

•	 Hur	mycket	är	företag	villiga	att	satsa	på	webb-tv	som	kommunika		
 tionskanal? Kommer företagen att satsa på reklam och annonsering via  
 denna kanal?

Under respektive frågeställning kommer åsikter, idéer och framtidsutsikter om 
strategier att lyftas fram ur ett avsändarperspektiv från den tematiskt öppna in-
tervjun. Dessutom kommer de teoretiska utgångspunkterna vävas samman med 
respondenternas uttalande från olika företag. Vissa resonemang från de olika 
respondenterna	kommer	att	lyftas	fram	genom	citat.	Citaten	kommer	att	finnas	
med för att förtydliga och understryka resonemangen. 

6.1 Swot- analys 
Här nedan presenteras en swot- analys, där webb-tv:s styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot lyfts fram. 

6.1.1 Styrkor
Det är nu ett faktum att tv-tittandet har förändrats och kommer att fortsätta 
göra det i takt med teknikutvecklingen. Hela 83 procent av Sveriges befolkn-
ing har idag tillgång till internet enligt en rapport framtagen av statistiska 
centralbyrån (SCB) .  
   Den starkt uppgående trenden med webb-tv är likartad hos många svenska 
medieföretag. Ett exempel är Svt:s sändningar under friidrotts-VM, där hela 
332,000 svenskar såg på webb-tv, vilket resulterade i totalt 3,7 miljoner visnin-
gar på hemsidan  . 

1 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____187901.asp (hämtad 2007-11-07) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17083932.asp (hämtad 2007-11-19) 24



Webb-tv:s unika egenskaper är den stora valmöjligheten. Konsumenten kan 
titta på olika program under den tid som passar dem. Har konsumenten des-
sutom tillgång till en bärbar dator är valmöjligheterna enorma. Webb-tv kan då 
ses	näst	intill	överallt	där	det	finns	möjlighet	till	trådlös	internetuppkoppling.	
Tåg, bussar kaféer, restauranger är några exempel på offentliga platser där 
webb-tv nu kan ses. 
    Den stora utbyggnaden av det trådlösa bredbandet har gjort att de de-
mografiska	och	geografiska	egenskaperna	(se	vidare	3.4)	allt	mer	suddats	ut.	
Glocalnet är en av bredbandsoperatörerna som gjort att utvecklingen av webb-
tv kunnat bli genomförbar. Glocalnet förvandlade många av Sveriges största 
städer till trådlösa surfzoner, så kallade ”hot spots” under sommaren 2007.  Det 
trådlösa nätet har gett upphov till alla med bärbara datorer fått möjlighet att allt 
mer  surfa trådlöst på offentliga platser  .  
 
Utbyggnaden av det trådlösa nätverket runt om i landet har varit en påtaglig 
faktor som förstärkt webb-tv-användningen. Konsumenten kan nu ta del av 
nyheter, nöje och sport via rörlig bild i stort sett överallt. Det är tillgänglighets-
faktorn som gjort att webb-tv:n nu kan konkurrera med de etablerade kommu-
nikationskanalerna tv, radio, tidningar etc. 
   Datorn är idag ett av våra vanligaste tekniska hjälpmedel i både arbetet och 
hemmet.	Att	kommunikativa	informations-och	nöjeskanaler	allt	mer	förflyttas	
över till datorn är egentligen därför en självklarhet, med tanke på att använd-
ningen är så pass stor. Webb-tv är troligtvis bara början på ett paradigmskifte 
inom elektroniska kommunikationskanaler.   

6.1.2 Svagheter 
Reglerna för vad som är lagligt att sända ut via webb-tv över nätet är inte helt 
given	.	Den	okontrollerade	fritt	flödande	informationen	på	nätet	skapar	nack-
delar.	Det	kan	ligga	ute	produktioner	av	diverse	olika	filmer	på	nätet,	utan	att	
det	finns	ett	samtycke	hos	de	vederbörande	som	är	med	i	filmen.	Det	är	des-
sutom svårt att vara anonym genom att adresser, telefonnummer och person-
register lätt kan lämnas ut över internet (Eriksson.P, 1998:21). Olika typer av 
provocerande klipp via webb-tv har nu fått möjlighet att komma ut via webb-
tv:n, det är då lätt att den personliga integriteten kränks.   
   Idag förekommer det ofta att ungdomar lägger ut provocerande och ut-
manande klipp på webben. Det kan handla om allt från olika typer av våld, 
dråp och självmord etc. Spridningen av information är massiv, det är oerhört 
svårt att styra produktionen och hålla i ”tyglarna”. Det är mycket lätt att kränk-
ande och felaktig information produceras och kommer ut. 

1 http://www.gt.se/surfa/1.725033/tradlost-internet-i-goteborgs-centrum  

   (hämtad  2007-11-19) 
1 http://www.idg.se/2.1085/1.126963 (hämtad 2007-11-14)  
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Även när det handlar om att skräddarsy reklambudskapen kan företagen ” 
trampa över gränsen” och göra intrången i den personliga integriteten  . 
   Alla vill inte att reklam ska cirkulera fritt i alla medier. Ett exempel där 
webb-tv-reklam	och	annonsering	har	fått	flöda	fritt	är	Facebook.		
			Många	av	Facebook:s	medlemmar	kände	sig	då	kränkta	och	Facebook	fick	
därför	sätta	stopp	för	det	okontrollerade	flödet.
Därefter måste reklam och marknadsföringen godkännas av medlemmarna in-
nan den visades upp på hemsidan. 
 
Det	finns	även	en	svaghet	med	bildkvaliteten	av	filmerna	som	streamas	över	
webben (se vidare 2.1) En del produktioner har så långsam uppkopplingen 
att man väljer att inte titta alls. Tillgången till en dator som klarar av en hög 
”uppkopplings-hastighet” via internet är en förutsättning för att kunna titta på 
webb-tv. 

 6.1.3 Möjligheter
Framtidsutsikterna för webb-tv är goda. Kanalen erbjuder både konsumenter 
och företag stora möjligheter. En rapport från företaget Media Vision (se vidare 
2.1) visar att webb-tv når ut till hela 1,9 miljoner av den svenska befolkningen 
dagligen. Dessutom visas tre till fyra miljoner webb-tv-klipp per vecka . Tack 
vare webb-tv:n är tv-tablån med förbestämda program under olika tider nu 
uråldrig.  
   Webb-tv har lyckats sätta tillgänglighetsfaktorn på agendan, genom att 
konsumenterna nu fritt kan välja när, vad och hur mycket de vill se på nyheter, 
nöje eller sport. 
   Det är den stora bredbandsutvecklingen som skapat möjligheterna för webb-
tv:s enorma expansion. Utvecklingen har möjliggjort en snabbare uppkoppling, 
samt en betydligt bättre bildkvalitet av webb- tv-programmen. Antalet bred-
bandsabonnenter har dessutom ökat.  
   Idag har 61 procent av de svenska hushållen tillgång till bredband, det är en 
ökning men 13 procent från förra året (ibid).
   Ökningen av bredbandsanvändare har skapat stora möjligheter för webb-tv:s 
snabba framväxt. Bredbandets höga uppkopplingshastighet har gjort att allt 
fler	väljer	att	titta	på	webb-tv:n	framför	vanlig	traditionell	tv.	Satsningarna	som	
gjorts på webb-tv har i allra högsta grad handlat om att ge konsumenten en 
större valmöjlighet, genom att göra programmen tillgängliga under alla tider 
på dygnet. 

Marie Nilsson,VD på företaget Media Vision hävdar att webb-tv är en mycket 
stark uppgående trend. Hon menar vidare att 2007 är året då webb-tv slagit 
igenom med bravur, stora grupper har redan i början av denna trend ersatt det 
traditionella tv-tittandet med webb-tv-tittande . 
   Media Vision spår att den snabba tillväxten av webb-tv kommer att fortsätta. 
De räknar med att hälften av alla svenskar kommer vara

1 http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_49369.e24 (hämtad 2007-11-20) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17378835.asp (hämtad: 2007-11-15) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/it_telekom/did_17355065.asp (hämtad 2007-11-14) 26



webb-tv-tittare inom ett år. I nuläget tittar hela 72 procent av USA:s befolkn-
ing på rörlig bild över internet. Många tror att webb-tv- utvecklingen i USA 
kommer ha en fortsatt ökning med 84 procent under en tvåårsperiod. 

Det explosionsartade utbudet av webb-tv är en bidragande faktor till den 
snabba tillväxten. Alla svenska dagstidningssajter har idag fem till femton tv-
länkar på deras hemsidor. 
   Enligt Media Vision är Svt, Tv4, Aftonbladet och YouTube de största använ-
darna av webb-tv. För många tidningar innebär webb-tv ett nytt sätt att presen-
tera traditionella texter och bilder. 
    Även myndigheter, organisationer och företag utnyttjar webb-tv tekniken 
allt mer. Regeringskansliet planerar exempelvis att sända alla presskonfer-
enser via en egen webb-tv kanal inom kort. Detta för att alla lättare ska kunna 
få tillgång till den viktiga informationen (ibid). De stora tv-bolagen Svt med 
flera	har	blivit	tvungna	att	haka	på	webb-tv-trenden.	De	har	nu	börjat	använda	
webb-tv som en alternativ nyhetskanal .  Svt och Tv4 har dessutom brutit mön-
stret genom att lägga ut delar av sitt programinnehåll på internet sajten Joost. 
Svt och Tv4 är de första svenska tv-bolagen som delar med sig av sitt material 
på andra webb-tv-sajter  .   
   Mattias Fyrenius, chef för Tv4:s Nya Medier jämför webb-tv- utveckling 
med musikindustrins utveckling: 

”Att titta på hela tv-program på webben går att jämföra med det som musikin-
dustrin har upplevt. Där har man gått från cd-skivor till ner laddningsbar musik 
på sajter som iTunes. Vilken den bästa lösningen blir för tv-branschen beror i 
sin tur på hur marknaden kommer att utvecklas”  

Fyrenius menar vidare att det är extremt bra att man hittar lagliga upplägg som 
Hulu eller Joost. Det dessutom viktigt att tv-bolagen vågar satsa på webb-tv. 
TV-bolagen bör satsa på webb-tv för att de skall kunna hänga med i utveck-
lingen	och	inte	gå	om	sin	målgrupp.	Tv4	skall	i	en	liten	skala	finnas	med	på	
Joost, för att de vill pröva hur funktionen och affärsmodellen fungerar. Fyre-
nius påstår att: 

”Det största misstaget vore att agera som skivbolagen gjorde. Detta händer 
vare sig man vill eller inte” (ibid).

Webb-tv-utvecklingen visar att kommunikationen har tagit ett stort kliv upp 
på trappsteget. De nya elektroniska kommunikationsformerna anpassar sig allt 
mer utefter nästa generation, den generationen som vuxit upp med datorn. 
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Företaget	Qbrick	(se	vidare	2.1)	har	gjort	en	studie	om	ungdomars	webb-tv	
vanor. Studien visar att hela 63 procent av de tillfrågade ungdomarna tittade 
på webb-tv. Dessutom skulle hela 77 procent av de tillfrågade ungdomarna 
överge tv:n framför datorn, om de var tvungna att välja  . Den höga webb-tv-
användningen bland ungdomar, är ett tydligt tecken på att de spenderar mycket 
tid på internet varje dag. Möjligheterna att nå ut med information och budskap 
via webb-tv till den yngre generationen är, och kommer troligtvis att fortsätta 
vara, mycket stor. Företag, organisationer och myndigheter som vill fortsätta 
att kommunicera med den yngre målgruppen, bör använda webb-tv som en 
alternativ kommunikationskanal.   

6.1.4 Hot
Webb-tv:s	stora	expansion	är	inte	enbart	positiv,	utan	det	finns	en	del	tvek-
samheter som hotar den fortsatta utvecklingen. Ett av hoten är att många av de 
stora tv-kanalerna fortfarande ställer sig tveksamma till att lägga ut programin-
nehåll på nätet. Dessutom avvaktar många större företag med att använda 
webb-tv som kommunikationskanal både internt mot medarbetarna och externt 
mot målgruppen. Denna tveksamhet beror troligtvis på okunskap om webb-tv 
som kommunikationskanal. De vill även avvakta för att se hur webb-tv företag 
som	Joost	med	fler	tar	sig	fram	i	internetdjungeln.	Oviljan	hos	företagen	beror	
även på olika rättighetsfrågor, som innebär att tv-kanalerna inte alltid har rätt 
till distribution i andra kanaler än deras egna  . 
Skype- och Kazaa- grundaren Niklas Zennström diskuterar oviljan hos företa-
gen som hot för webb-tv under teknikkonferensen Sime i Stockholm:

”Upphovsrätt och ersättningsmodeller, som de ser ut i dag är ett klart hinder.”  

Ett annat hot är att webb-tv riskerar att förlora tillgänglighetsfaktorn, när olika 
företag själva distribuerar egen webb-tv via betal- tv- plattformar. Även företag 
som exempelvis Bredbandsbolaget, Telia Sonera som sänder program via ”IP- 
tv”.  IP- tv är television distribuerad över ett IP-nätverk som oftast är begränsat 
inom ett bredbandsnät som ägs av en enskild nätverksoperatör . 

Kontrollen av intäkterna via webb-tv är ett av de största hoten i nuläget anser 
Zennström och många med honom. Kanal 5:s VD Jonas Sjögren ställer sig inte 
ovillig till att dela med sig av tv-material och möjligheten till att kunna få ned 
distributionskostnaderna via webb-tv. Men han anser ändå att det i

1 www.qbrick.com (hämtad: 2007-11-14) 

1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17435773.asp (hämtad: 2007-11-16) 

1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=715553 (hämtad 071121)  
1 http://sv.wikipedia.org/wiki/IPTV (hämtad 071121) 
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nuläget	finns	frågetecken	kring	de	ekonomiska	villkoren.	Kontrollen	av	intäk-
terna via webben blir mer komplicerad. Det är lättare att kontrollera innehållet 
på den egna sajten genom att kontrollen av intäkterna då kan utföras till 100 
procent av bolaget. Sjögren anser även att annonsförsäljning på webben bli 
mer komplicerad.  
   Marknadsföring via det ” nya mediet” skapar en del komplikationer. Det är 
exempelvis svårt att mäta och redovisa statistik över hur effektiv reklamen är 
mot målgruppen  .

 Den ekonomiska balansen är även en svaghet genom att tv-tittaren är mer 
värd för annonsören, än webb-tv-tittaren. Detta eftersom man vet att tv- tit-
taren väljer att titta på de program som intresserar denne under en viss tid. På 
webben är utbudet av program ofantligt mycket större. Det är därför svårare 
att avgöra för annonsören, när och hur länge webb-tv-tittaren ser på ett avsnitt 
eller klipp  .  
   Till sist hotar även rättighetstrassel webb-tv. Företagen vet inte hur de skall 
ersätta olika personer som medverkat i olika tv-klipp-program som är 20-30 år 
gamla, som sänds på nytt över webb-tv. Zennström menar att allt trassel runt 
om webb-tv gör att många företag tyvärr låter bli att satsa på webb-tv. Han 
påstår	vidare	att	systemet	måste	ändras	så	att	allt	materialet	kan	flöda	fritt		.	

6.2 Vilka tankar har de olika företagen 
om framtida varumärkesarbete? 
Varumärkesarbetet är det som vårdar, bygger och exploaterar företagens bud-
skap. Dock är starka varumärken inget man får gratis, utan är något som ett 
företag förtjänar vid användning av en väl utarbetad varumärkesstrategi. Att 
använda sig av en så kallad trogen strategi är en tumregel vid uppbyggnad av 
varumärken, enligt Uggla och delar därmed sin tanke med Melin som skrivit 
följande: 

Varumärkesorientering avser ett medvetet förhållningssätt till att arbeta med 
varumärken, såväl internt som externt” (Melin: 2005:13).

Framtidens varumärkesarbete bör koncentreras kring utvecklingen av de elek-
troniska kanalvalen. Det är viktigt att företagen förändrar strategierna utefter 
den tekniska utvecklingen.
   Uggla hävdar i sin bok ”Varumärkesarkitektur – Strategi, teori och kritik” 
att	det	finns	olika	sätt	att	nå	segment	som	exempelvis	den	yngre	generationen.	
Detta kan ske genom att exklusivt positionera 
varumärken med innovativa och differentierade attribut.

1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17435773.asp (hämtad: 2007-11- 22) 
1 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_17435773.asp (hämtad 2007-11-14) 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=715553 (hämtad 2007-11-21) 29



Webb-tv är en kommunikationskanal som kan skapa ”upplevda” skillnader 
mellan närliggande, konkurrerande företag (Uggla, 2001:59). Den nya elek-
troniska kanalen möjliggör att kombinationen av text och bild levandegörs ( 
Ericson, 2002:61). 
 Genom att tydligt satsa på en positionering mot den yngre generationens 
medievanor, kan varumärkesarbetet effektiviseras avsevärt för företagen. När 
ett företag skall positionera varumärket (se vidare 3.1) är det alltid viktigt att 
utgå från marknadens utseende (Uggla, 2001: 60-61). Den yngre generationen 
befinner	sig	idag	självmant	på	internet	och	väljer	hemsidor	de	finner	intres-
santa efter utbudet. Just den självvalda aktionen skapar möjligheter för reklam-
makarna	då	det	finns	en	stor	potential	att	träffa	rätt	målgrupp.			
   Exempelvis när en person går in på Kanal 5:s hemsida för att se på ett 
webb-tv-klipp av Room Service. Pesonen är då med allra största sannolikhet 
intresserad av inredning. Ett bra exempel på varumärkespositionering är att 
placera ut en reklam angående inredning i början av en webb-tv-program. Då 
blir personen mer eller mindre tvungen att se reklamen för att kunna se vidare 
programmet.

I studien var det många av respondenterna från de olika företagen som var 
positivt inställda till att använda olika typer av kanaler i sitt framtida var-
umärkesarbete.

			Majoriteten	av	respondenternas	tankar	kring	framtida	varumärkeskanaler	
handlade	om	lättillgänglighet	och	det	faktum	att	kommunikation	i	allt	större	
utsträckning	kommer	att	ske	över	internet.	Medierna	kommer	att	bli	allt	mer	
tid-	och	rumsberoende	i	och	med	den	tekniska	utvecklingen	anser	Hvitfelt	
(Hvitfelt	&	Nygren	2002:	27-53).	

   Erikson anser, precis som Hvitfelt, att lättillgängligheten genom internet är 
ett faktum och att man är oberoende av tid och rum (Eriksson, 1998:19-21). 
I studien var även respondenterna medvetna om teknikens utveckling. Ma-
joriteten av respondenterna var medvetna om att det bli allt viktigare att 
befinna	sig	där	kunden	och	målgruppen	är.	
   Företagen måste våga satsa på ”kanaler” med större tillgänglighet för att nå 
ut med varumärket till målgruppen. Det är även viktigt att välja kanaler som 
skapar upplevda skillnader. Event Marketing är ett exempel på en kanal som 
skapar nya upplevelser (Behrer & Larsson, 1998:18). En av respondenterna i 
studien hävdar att webb-tv bidrar till att ge hemsidan ett större attraktionsvärde 
hos målgruppen: 

”Det	skall	finnas	något	att	göra	på	hemsidan,	målgruppen	skall	få	en	upplev-
else	när	de	går	in	på	sidan.	Intressenten	skall	även	ha	möjlighet	att	få	en	större	
insikt	i	organisation,	genom	att	exempelvis	streamad	produktion	av	företagets	
bolagsstämma	läggs	ut	direkt	på	hemsidan”	(citat	avsändarintervju	071121).	

Allt	fler	företag	satsar	på	och	vill	synas	visuellt	ute	i	cyberspace	och	teorin	
Coporate identity tillämpas allt mer och mer ute bland företagen. Corporate 
identityteorin syftar till hur företagen använder,
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presenterar och utvecklar sina hemsidor visuellt. Med hjälp av webb-tv kan 
företagen	presentera	sig	på	ett	nytt	visuellt	sätt.	Profil,	identitet	och	image	är	
relaterade till Coporate identityteorin. Här kan webb-tv hjälpa till att lyfta fram 
företagens visuella bild samt förmedla och uppleva företagens budskap både 
internt och externt. Imagereklam som i sin tur avser att marknadsföra företaget 
kan nu utvecklas genom den nya kommunikationskanalen webb-tv. 
   När målgruppen blir presenterad för nya upplevelser via hemsidan kan det 
resultera	i	en	nyfikenhet	som	leder	till	att	man	kommer	ihåg	företaget.	Med	
hjälp av den nya tekniken webb-tv får konsumenterna större delaktighet, samt 
inblick i företagets verksamhet. Följer inte företag med i utvecklingen och 
har	teorin	i	åtanke,	finns	det	risk	att	företag	förlorar	både	image	och	trovär-
dighet bland målgruppen.  Att satsa på visualisering av varumärket kan öka 
tillgängligheten och attraktionsvärdet hos den yngre generationen. Detta styrks 
exempelvis genom Svt:s och Tv4:s satsning av webb-tv på hemsidan. De väljer 
att utveckla sitt varumärke genom att satsa på hemsidan och bygga upp webb-
tv för att nå ut till nästa generations tv-tittare. 

6.3 Vilka kommunikationskanaler satsar olika företag på för att nå 
ut mot nästa generation?
Majoriteten av respondenterna på företagen svarade att de främst skulle satsa 
på internet som kommunikationskanal mot nästa generation, men även webb-
tv och bloggar. En stor del av respondenterna var dessutom medvetna om att 
den yngre generationen var lätt att nå genom internet tack att de ofta spenderar 
mycket tid där. I nuläget är det fortfarande många av företagen i studien som 
satsar på de traditionella kanaler så som, direktreklam, annonser, kundklub-
bar, tv, radio och broschyrer ut till den yngre generationen. Det har visat sig i 
studien att det är många av företagen som vill satsa på webb-tv, men de har en 
dålig kunskap om hur de skall gå tillväga. Därför har de valt att inte satsa alls. 
Vi	anser	precis	som	Nils	Englund	och	fler	med	honom,	att	konsumenterna	i	
framtiden kommer att välja tekniken och kanalerna som är enklast, snabbast, 
billigast (Hvitfelt & Nygren, 2002:75-90). 
   Studien visar att många av företagen redan nu ligger långt efter i utveck-
lingen, eftersom fortsatta satsningar sker på de traditionella kanalerna. Det 
fanns en vilja hos respondenterna att satsa på webb-tv både internt och externt. 
Företagen var väl medvetna om webb-tv:s enorma utveckling som kommu-
nikationskanal: Webb-tv-satsningarna fallerade dock i bristande kunskap om 
hur de skulle använda den nya kommunikationskanalen. 
   Mediahusen var den bransch i studien som kommit längst i utvecklingen 
genom	att	erbjuda	konsumenten	webb-tv.	De	flesta	av	respondenterna	hävdade	
att vikten av kommunicera i alla led blir allt viktigare i och med utvecklingen. 
Det påtagliga informationssamhället kräver att företagen idag anpassar sig 
efter målgrupperna för att kunna kommunicera och överleva på den mättade 
marknaden. För att understryka resonemanget ytterliggare citeras en av tidnin-
garnas åsikter nedan:
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”Vi kommer att bli tvungna att lyssna mer på kunden, kunden kommer att 
bestämma mer och mer över företagens kanalval och budskap. Informationen 
kommer alltså att ske mer på mottagarens villkor.”  

Vi tror även att mediahusen är mer eller mindre tvungna att använda internet 
för att överhuvudtaget kunna nå ut till en bredare målgrupp. 
   Detaljhandeln var den bransch som ännu inte anpassat sig utefter målgrup-
pens livsstil och vanor. Medvetenheten hos de olika företagen varierande, vissa 
var mycket insatta och uppdaterade om de nya elektroniska kanalerna och 
andra hade i stort sätta inga framtidstankar. Utan de arbetade helt utefter gamla 
inarbetade strategier. I textanalysen i studien framkom det även att webb-tv 
inte utvecklats inom branschen mobiloperatörer. Resultatet var förbryllande 
eftersom deras målgrupp enligt oss till stor del är den yngre generationen.    
			De	flesta	företag	var	medvetna	om	att	utvecklingen	sker	inom	det								
digitala	planet	och	satsar	på	att	försöka	nå	ut	till	fler	livsstilar.	Den	yngre	
generationen är uppvuxen med datorn, vilket har bidragit till en vana att alltid 
använda datorn. Det formas en livsstil med hjälp av vanor och den yngre gen-
erationens livsstil är framför allt datorn och elektroniska medierna. 

6.4 Hur mycket är företag villiga att satsa på webb-tv som kommu-
nikationskanal? Kommer företagen att satsa på reklam och annon-
sering via denna kanal?

En tredjedel av respondenterna i studien använder idag webb-tv på sina hem-
sidor. Många av de tillfrågade respondenterna var dessutom medvetna om att 
webb-tv var en aktuell kanal mot nästa generation.  
   De var även positivt inställda till webb-tv och kunde tänka sig att satsa på 
webb-tv både externt ut till målgruppen samt internt inom organisationen. Det 
var ett fåtal respondenter som var villiga att använda webb-tv, men saknade 
kunskap om hur de skulle gå tillväga.  
   Det verkade även som en del av respondenterna var omedvetna om, oin-
tresserade av och saknade förståelse för webb-tv-utvecklingen. Förklaringen 
till det låga intresset berodde på att företagen saknade resurser och tid. 
   Vi anser att det är viktigt att företagen följer med i utvecklingen, eftersom 
den yngre generationens datoranvändare börjar bli äldre.    
   Nya generationer föds ständigt och med dem utvecklas nya teknikformer. 
Webb-tv är bara början på utvecklingen av de nya elektroniska kommunika-
tionskanalerna. Det gäller att följa med strömmarna i dagens digitaliserade 
marknad, annars riskerar företag att glömmas bort och därav konkurreras ut av 
mer utvecklingsbara företag.

Institutet för reklam och mediestatistik (IRM) spår att svenska företag kommer 
att köpa mer reklam på internet än på tv under nästa år.
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Dessutom minskar reklaminvesteringarna för många av de traditionella medi-
erna mitt i den brinnande högkonjunkturen enligt en kvartalsrapport från IRM. 
Den stora annonsökningen kunde främst utläsas på webben. Webben skapar en 
ny social medieform, som består av webb-tv, bloggar, nätverk samt communi-
ties som exempelvis Myspace, Facebook, Youtube, Bilddagboken och diverse 
bloggportaler  . 
   
Majoriteten av respondenterna i intervjun ansåg att de var villiga att gå över 
och satsa på annonsering och reklam via webben istället för annonsering via 
tryckta medier. Många var även positivt inställda till reklam och annonsering 
över webb-tv, men okunniga om hur de skulle använda webb-tv som kommu-
nikationskanal,	samt	hur	finansieringen	av	kanalen	skulle	bedrivas.	

”Ja,	vi	vill	ta	in	reklam	men	vi	vet	inte	hur	finansieringen	skall	fungera,	klart	
man	vill	tjäna	pengar!”				

Att	företagen	är	okunniga	om	hur	finansieringen	skall	bedrivas,	kan	bero	på	att	
det	inte	har	funderat	på	att	det	finns	en	möjlighet	att	utnyttja	kanalen	webb-tv	
som en vinstdrivandekanal. Lösningen kommer troligtvis när företagen blir 
tvungna att välja kanalen för nå ut med varumärket. 
Under textanalysen uppmärksammades webb-tv-reklam på en del av hemsidor-
na. Reklam var dock i många fall riktad mot fel målgrupp. 
 Exempelvis företag med en nisch mot den yngre generationen, sände reklam 
som var mer riktad mot en äldre målgrupp. Vi tror att detta kan bero på att 
företagen var ivriga att hänga med i utvecklingen med webb-tv, vilket har med-
fört att företagen missat att rikta reklamen mot rätt målgrupp.

1 http://www.e24.se/branscher/reklammedia/artikel_49369.e24 (hämtad 2007-11-20). 
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7. Slutord

I föregående kapitel har de tre huvudfrågeställningarna i arbetet analyserats, 
diskuterats och knutits till de teoretiska utgångspunkterna. Nedan kommer vi 
endast att lyfta fram de mest intressanta från den tematiskt öppna intervjun och 
textanalysen i studien.  

I studien har varumärkesarbetets utveckling visats sig vara bunden till den stora 
tekniska utvecklingen i samhället. Det tekniska samhället har skapat datorer, 
bredband, webb-tv och mycket mer. De nya tekniska hjälpmedlen har i sin tur 
gjort att olika budskap och information från företagen kan förmedlas ut betydlig 
snabbare och effektivare till intressenten än tidigare. Majoriteten av responden-
ternas åsikter om framtida varumärkeskanaler var knutna till att kommunika-
tionen allt mer kommer att ske över internet på grund av dess lättillgänglighet. 
Informationssamhället blir allt mer utbrett och olika typer av elektroniska kom-
munikationskanaler över internet blir vanligare och vanligare runt omkring oss. 
Många av de tillfrågade respondenterna menar därför att det handlar om att 
kunna	fånga	intressentens	intresse	på	nya	sätt.	Ett	flertal	av	respondenterna	i	stu-
dien arbetade med att utveckla sitt varumärkesarbete genom att använda sig av 
olika typer av kommunikationskanaler, som lättare kunde nå ut till målgruppen. 
   Webb-tv har slagit igenom som kommunikationskanal på den digitala 
marknaden under 2007.  Webb-tv har visat sig vara en kanal som ger intres-
senten ytterliggare tillgängligheten av information. Detta på grund av att intres-
senterna genom webb-tv nu exempelvis kan se på olika tv-program, utan att vara 
beroende av en tv-tablå med exakt tid och dag.  
   Det var mycket intressant att majoriteten av de tillfrågade respondenterna sva-
rade att de skulle satsa på internet mot nästa generation. Det visar att det fanns 
en	större	medvetenhet	hos	fler	företag	än	vad	vi	från	början	förutspådde.	

Åsikterna och svaren bland de tillfrågade respondenterna varierade ändå en hel 
del se exempel nedan:  

•	 Varumärkesarbetet	mot	nästa	generation	kommer	att	fortsätta	att	bedri	
 vas genom de traditionella kanalerna. 
•	 Varumärkesarbetet	mot	nästa	generation	kommer	att	bedrivas	via	inter	
 net på grund av dess starka genomslagskraft mot den yngre generationen. 
•	 Varumärkesarbetet	kommer	att	anpassas	mer	utefter	kunden,	det	vill		
 säga kommunikationen kommer att ske på kundens villkor. 
•	 Varumärkesarbetet	kommer	att	tvingas	bli	mer	lättillgängligt	och	mer		
 beroende av tid och rum. Genom exempelvis kanaler som webb-tv, mo 
 biltelefon etc. 
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De	flesta	respondenterna	ställde	sig	även	positiva	till	att	använda	webb-tv	som	
framtida kommunikationskanal. Men de var endast ett fåtal som i nuläget använ-
de webb-tv, samt hade några framtidsidéer om hur kommunikation skulle ske via 
webb-tv. Framtidsutsikterna och idéerna om webb-tv som kommunikationskanal 
mot nästa generation, som framkom studien varierade en de. Se exempel nedan: 

•	 Webb-tv:s	rörliga	bild	är	något	som	lockar	den	yngre	publiken.	Därför		
 har vi valt att satsa på webb-tv i varumärkesarbetet. 
•	 Webb-tv	ger	intressenten	större	inblick	i	företaget	och	skapar	större		
	 möjligheter	att	få	kunden	att	stanna	kvar	på	sidan,	genom	att	det	finns		
 något att göra där. 
•	 Vi	har	haft	funderingar	angående	webb-tv,	men	vi	vet	inte	hur	vi	skall		
 genomföra det.
•	 Vi	har	tyvärr	inte	tid	och	resurser	att	lägga	på	webb-tv,	trots	att	vi	vet	att		
 det skulle vara bra för vår verksamhet. 

7.1 Förslag på framtida forskning:
I	framtiden	kommer	det	finnas	en	mängd	intressanta	infallsvinklar	att	studera	om	
webb-tv. Detta på grund av att webb-tv är en relativt ny kommunikationskanal, 
som troligtvis kommer att fortsätta att utvecklas i takt med teknikutvecklingen. 
Företagens åsikter och idéer om webb-tv kommer troligtvis därför att förändras 
och utvecklas ytterliggare inom en snar framtid. 
   I denna studie har fokus legat på företagens åsikter, tankar och idéer om webb-
tv som kommunikationskanal mot nästa generation– ett så kallat avsändarper-
spektiv. Det skulle vara mycket intressant att studera intressenternas synsätt på 
webb-tv, exempelvis forskning utifrån ett mottagarperspektiv. Hur ser intressen-
terna på reklam via webb-tv? Är reklamen riktad till mottagaren genom livsstil, 
intressen etc.? Tar intressenten lättare till sig budskapen i reklamen som förmed-
las ut via webb-tv? Tycker intressenten om att få reklam via webb-tv?
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Bilaga 1 

Tematiskt öppen intervju
 
1. Vilka externa kommunikationskanaler används i er verksamhet i nuläget? 

2. Vilka typer av kommunikationskanaler har ni tänkt att använda er utav  
 för kunna nå ut till nästa generation (ungdomar)? 

3. Hur ser ni på webb-tv? Vad har ni för funderingar om webb-tv? Använ 
 der ni webb-tv idag?

Ytterliggare ett tema utvecklades om företagen var positivt inställda till webb-tv 
och om de redan använde webb-tv, samt om de var villiga att använda webb-tv 
i framtiden. Temat som lyftes fram till respondenterna var då annonsering och 
reklam via webb-tv: 

4.		 Hur	kommer	finansieringen	av	kanalen	att	fungera,	kommer	annonsering		
 och reklam ske via er webb-tv?

Bilaga 2

Textanalys

1. Företag som producerar webb-tv på hemsidan.

2. Företag som inte producerar webb-tv på hemsidan. 

3. Om företagen har webb-tv, men inte sänder reklam över webb-tv:n. 

4. Om företagen marknadsför sig själva över webb-tv:n på hemsidan.

5. Om webb-tv-reklamen är riktad mot den yngre generationen på hemsidan
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Bilaga 3
”Det var kärlek vid första ögonkastet”

 
 
Mariella Delgado lämnade Peru och fann kärleken – i företaget Volvo.  Nu blir 
hon marknadschef.  
 
Mariella Delgado
Namn: Mariella Delgado.
Ålder: 52.
Bor: Göteborg.
Familj: Son 31 år i Göteborg, mamma och syster i Lima i Peru.
Kör: Just nu kör jag faktiskt ingenting alls. Jag har inte fått min nya bil än. Men 
min favorit är Volvo S60. 
Drömbilen: En Volvo Amazon.
Aktuell: Ny marknadschef för Volvo i Norden. 
 
Vid sidan av dalahästen är Volvo ett av Sveriges mest kända signum utomlands. 
Nu har företaget fått en ny marknadschef som med hjälp av ett konto på 200 
miljoner ska göra Volvo än mera känt i de nordiska länderna. 
Hon heter Mariella Delgado och är från Peru. 
Vägen till Sverige gick via kärleken. Mariella mötte en svensk man i Peru som 
hon	gifte	sig	med.	När	de	flyttat	till	Sverige	tog	äktenskapet	slut.	Men	Mariella	
hade en annan anledning att stanna. Volvo.
– Det var kärlek vid första ögonkastet. Under intervjun blev jag eld och lågor. 
Tanken var att den skulle vara i en kvart. Jag sa till min pojkvän att vänta i bilen, 
att jag snart skulle vara tillbaka. Men jag blev kvar i mer än en timme. Det sa 
bara pang. Sedan var jag fast.
Nu har du varit på Volvo i över 20 år. Har du lärt dig allt du behöver? 
– Jag kan allt utom att meka med bilar. 
Behövs det 200 miljoner för att marknadsföra något så välbekant som Volvo?
– Det behövs en kontakt med kunden. Reklamen fyller den funktionen. Men den 
måste kompletteras med en försäljare som är så personlig som möjligt. Rekla-
men används också när vi vill berätta något nytt. Som när vi ska lansera en bil. 
Hur mycket är reklam för varumärket och hur mycket är reklam för bilen?
– 50/50. Reklam behöver inte handla om att sälja bilar. Vi kan vilja förmedla vad 
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Volvo gör för miljön. 
På tal om miljön, är bilar verkligen framtiden?
–	Jag	tror	alltid	att	bilar	kommer	att	finnas.	Det	är	ett	behov	vi	har.	Jag	tror	inte	att	vi	
som individer är villiga att avstå ifrån bilen. Men man vill känna att man är med och 
tar ansvar. Det kommer inte fortsätta så som i dag, att alla kör med varsin bil. I dag 
är	vi	1,9	personer	per	bil.	I	Kalifornien	är	siffran	0,8.	De	har	fler	bilar	än	personer	i	
hushållet. Så kan vi inte ha det.
Men då kommer ni alltså att sälja färre bilar i framtiden?
– Ja, förmodligen. 
Hur känns det som marknadschef att konstatera att ni kommer att sälja färre bilar?
– Säljavdelningen kanske inte blir så glad.  Självklart ska vi sälja så många bilar som 
vi behöver för lönsamheten. Men det hänger inte bara på volymen. 
Vilken är den största utmaningen när du ska marknadsföra Volvo?
– Att nå ut till nästa generation Volvoägare. Vi har nästan en miljon kunder i min gen-
eration. Vi måste nå nästa generation med deras värderingar och sätt att leva. 
Volvo	känns	lite	präktig,	finns	det	ambitioner	på	att	få	en	annan	framtoning?
– Jag vet inte varför Volvo fått stämpeln som präktig. Men jag tror att det är viktigt att 
hitta nya, unga ägare som vill köra en Volvo upp längs Avenyn. Man ska inte skämmas 
för att köra Volvo. Men visst, Volvo är inte Ferrari.  
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