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1. Inledning 

Detta kapitel ska ge en inledande presentation av ämnet och berätta kort om bakgrunden. I 

kapitlet förs även en diskussion kring problemet för att avrundas med en problemformulering. 

Slutligen avslutas detta avsnitt med en beskrivning av syftet och vilka avgränsningar vi gjort. Det 

är dessa delar som utgör en grund för hela arbetet som i slutskedet återkopplas tillbaka till 

denna utgångspunkt. 

1.1 Bakgrund 

Idag lever vi i ett massamhälle där alla lever efter liknande strukturer och har samma 

beteendemönster. Dagens generation utsätts för ständiga val då marknaden erbjuder många sorter 

av varje produkt. Det kan handla om allt från bredband- och telefonleverantör till tvål- och 

schampomärke. (Parment, 2008) Dessa stora mängder information skapar en mer kritisk 

inställning hos konsumenterna och kan till och med leda till irritation på grund av de ständigt 

stora mängder budskap. Konsumenterna bygger upp en mur mot reklam som marknadsföringen 

får allt svårare att ta sig över. (Söderlund, 2003) 

 

Varje dag utsätts konsumenter för stora mängder signaler och företagen tar till allt fler knep för 

att budskapet ska komma fram. Stora pengar läggs ner på att utforma kommunikations- och 

marknadsföringsstrategier. Företagen utformar målgrupper och studerar konsumentbeteende, 

livsstil, personlighet, vanor och liknande för att kunna hitta ett sätt där budskapet från deras 

reklam når den utvalda målgruppen. (Dahlqvist & Linde, 2005) Det behövs nya sätt att 

kommunicera på för att effektivt kunna nå den utvalda målgruppen och väcka deras 

uppmärksamhet. (Lanner & Söderberg, 2006) 

 

När konsumenterna är helt mätta på budskap, reklam och liknande, är det svårt att ta in mer och 

inte vara misstänksam och kritisk. Därför måste marknadsförarna ligga steget före 

konsumenterna. De måste välja budskapskommunikationen noga, det som fungerade förr 

fungerar inte längre idag. Det finns allt för många olika sätt att kommunicera ut till 

konsumenterna på. De är mättade på budskap och det är svårt att nå dem på grund av de många 

olika kommunikationskanalerna. (Parment, 2008) Marknadsföring blir allt svårare även på grund 
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av att de olika kommunikationskanalerna går ihop med varandra allt mer på grund av ny teknik, 

internet och liknande. Vanliga tidningar finns idag på nätet med rörliga bilder, TV-kanaler har 

textbilagor och liknande. (Petersson & Pettersson, 2004) 

 

Utvecklingen av samhället har inte bara medfört svårigheter utan även nya möjligheter. Samtidigt 

som försäljning till konsumenter är allt svårare, skapas det hela tiden nya sätt att nå till 

konsumenter på. Det tillkommer ständigt nya kommunikationsvägar och sätt att förmedla 

budskap på, inte minst genom globalisering som frambringar helt ny nivå av 

kommunikationsmöjligheter. (Parment, 2008) 

 

Nya media är snabba, allting ska gå fort, användarna ledsnar fortare och tråkas lättare ut. Hjärnan 

vill hela tiden ha nya intryck och tröttnar snabbt på saker den känner igen och redan har 

behandlat. Därför krävs det ständigt förnyelse och utveckling, samt att marknadsförare inser att 

vissa kommunikationsåtgärder helt enkelt inte fungerar. Om användarna inte reagerar vid de 

första kontakterna finns det risk att de senare istället blir irriterande och negativt inställda. 

(Dahlén, 2002) 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom dagens kommunikationsmedier ständigt utvecklas blir det allt svårare för företag att slå 

sig fram och hänga med i utvecklingen. Att synas för kunden och finna ett effektivt 

kommunikationsverktyg är en viktig del för företagen.  På grund av all information som en kund 

blir utsatt för dagligen blir det allt svårare för företagen att hitta just det mest effektiva 

reklamverktyget som tränger igenom det stora mediebruset. I ett stort reklamfyllt samhälle gäller 

det att synas även bland de omotiverade kunderna och hitta rätt uppseendeväckande reklam.  Hur 

ett företag går tillväga för att finna rätt medieval kan vara en svår del i marknadsföringen. Ett 

företag kan behöva hjälp utifrån som ser helheten på ett annat sätt.  

Idag är medieutbudet mycket stort och de traditionella medierna har fått konkurrens från nya 

medier. Om ett företag ska hänga med måste de anpassa den nya tekniken till de nya medierna. 

(Petersson & Pettersson, 2004) Det är rimligt att anta att mediemarknaden kommer att fortsätta 
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förändras under de kommande åren, även med detta förändras förutsättningar och möjligheter. 

(Dahlqvist & Linde 2005)  

Kunderna har idag blivit mer kräsna och mer medvetna om sin köpkraft, vilket gör det ännu 

svårare för företagen att synas. På samma gång som digitaliseringen gör det billigare att sprida 

information blir det allt svårare att nå fram med sitt budskap till kunderna. Reklamen blir allt 

bullrigare och färger och uttryck blir starkare. (Jedbratt, 1999) 

Media som TV, radio och tidningar har en begränsad förmåga att behålla konsumentens 

uppmärksamhet. Uttråkningströskeln är låg och uppkommer något intressantare på 

uppmärksamheten så byter man snabbt kanal eller lägger tidningen ifrån sig. Utmaningen för 

medieaktörerna blir att hålla kvar konsumenten inom deras område. (Bengtsson et al, 2007) 

Vilken typ av reklam drar till sig uppmärksamhet och når lättare konsumenterna? Genom att 

granska utvecklandet av kommunikationsmedia, uppseendeväckande och emotionell reklam som 

kan förmedlas genom olika kanaler, hoppas vi få svar på vår frågeställning.  

1.3 Problemformulering 

Hur når man som företagare ut till konsumenterna med sina budskap i ett reklamfyllt samhälle?  

1.4 Syfte 

Denna uppsats ska undersöka hur företag borde använda marknadsföring för att väcka 

uppmärksamhet i ett snabbt utvecklande reklamfyllt samhälle och på så sätt nå konsumenterna. 

Syftet är att spegla mediernas utveckling samt nya effektiva media och hur företag kan anpassa 

sig till detta för att på så sätt hitta ett effektivt kommunikationsverktyg för att slå igenom det stora 

mediebruset. 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att behandla media och medieutveckling med fokusering på mediebruset, 

uppseendeväckande och emotionell reklam. Vi valde att begränsa oss till vissa områden då vi 

ansåg dessa mest intressanta och hörde till de nya mediekanalerna. Dessa områden innefattar 

eventmarknadsföring, bloggar och Internet. Studien är begränsad till företag inom Sverige, ur ett 

företagsperspektiv. Ur ett konsumentperspektiv hade vi inte fått den professionella syn på media 
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och reklam som vi var ute efter. Vi ville att studien ska kunna appliceras på svenska företag och 

hur medieutvecklingen ser ut här för att inte behöva ta hänsyn till andra kulturella skillnader som 

finns i andra länder. 
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2. Teori 

Detta kapitel går in på olika teorier från diverse litteratur som är aktuella för området som tas 

upp och beskrivs i inledningen. Vill man ha mer information kring en teori kan man med hjälp av 

referenserna i den löpande texten hitta respektive litteratur i källförteckningen. 

 

2.1 Media och kommunikation 

Det finns inget massmedium som från första början använt reklam som intäktskälla, med ett få 

undantag såsom televisionen i USA och gratistidningen Metro. Det var inte ens en självklarhet att 

medierna förr eller senare skulle öppnas för reklam. Sammankopplingen med reklamen blev det 

gemensamma för de medier som utvecklades till massmedier. Trots att massmedia har ökat och 

därigenom reklamen, har ändå reklamen gått förbi massmedierna eller tagit andra vägar. Både 

direktreklam till hushållen, mer reklam i butikerna och ökat intresse för event har växt kraftigt de 

senaste åren. (Gustafsson, 2005) 

 

Medierna har blivit ett allt mer vanligt inslag i vår vardag. Den visuella miljön är aktiv dygnet 

runt och den möts redan vid frukostbordet där den finns på diverse förpackningar och i 

morgontidningen. Ute på gatan informerar butiksskyltar om varor och tjänster som erbjuds. 

Mångas arbete omringas av texter och bilder på skisser, kataloger, broschyrer och anteckningar, 

sist men inte minst överhopas vi av information och reklam hemma i TV-soffan eller framför 

datorn. Till de vanligaste huvudmedierna hör dagspress, populärpress, fackpress, TV, webben, 

bio, radio, trafik och utomhus och direktsändelser. De flesta av dem är bärare av både nyheter, 

reklam och underhållning medan några endast förmedlar kommersiella budskap. Ett mycket 

användbart sätt är att överraska, överraskningar är oftast som mest effektiva i skrämsel eller 

humoristisk form. (Bergström, 2007) 

 

Samhället har med tiden blivit mer dygnsöppet, informationen finns mer tillgänglig tack vare TV-

kanaler, internet, digital telefoni, webb-TV med mera, även kostnaden för informationen har 

sjunkit tack vare digitaliseringen. Kunderna blir allt svårare att nå eftersom de överröstas av 

information i mediebruset, vilket leder till att den traditionella reklamen har fått sämre verkan. 

Konsumenten har med tiden blivit van vid att få som den vill, skräddarsydd information och 
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personligt bemötande hör till kraven. För att kunden ska kunna ha mer kontroll över 

informationen söker den sig ofta själv till den. Produkter och tjänster ska kunna erbjuda dem det 

de söker på ett åskådligt, rationellt och lättillgängligt sätt. Överallt i världen kämpar företag och 

medier om att ta sig fram på marknaden, en överexponering blir oundviklig. (Jedbratt, 1999) 

 

Konsumenternas uppmärksamhet beror en del på valet av media. TV, radio och tidningar har ett 

lågt engagemang och kommer något mer intressant upp lägger kunden ifrån sig tidningen eller 

byter snabbt kanal. Företagen måste kunna hålla kvar konsumenten inom mediesfären och den 

ska kunna föras vidare till en annan form av media. Idag ställs det höga krav på revolutionerande 

och innovativa idéer inom mediebranschen. Konsumenten har tillgång till ett överflöd av TV-

kanaler, radiokanaler, tidningar och webbsajter, på Internet är informationen nästintill oändlig. 

Konsumenten kan ta del av vilken media som helst, när den vill och hur den vill tack vare det 

stora utbudet. (Bengtsson et al, 2007) 

2.1.1 Förmedla budskap 

För all kommunikation finns en förutsättning, att sändaren måste ha ett budskap att förmedla till 

mottagaren. Syftet för sändaren är att påverka genom att beröra, motivera eller informera. För att 

sändaren ska nå mottagaren krävs ett medium, som en tidning, affisch, reklamfilm, webbsajt eller 

faktabok. Sändaren måste utgå ifrån att budskapet ska väcka uppmärksamhet men också intresse 

och slutligen avsedd effekt. Det gäller att överrösta det höga bruset i dagens samhälle, och ju 

högre vi skriker desto fler överröstar vi. Men även skriket ökar bruset och tillslut lyssnar 

mottagaren utan att höra, tittar utan att se och berörs utan att känna. Att formulera och forma rätt 

budskap är idag avgörande för om informationen ska nå fram. (Bergström, 2007) 

 

Kommunikation kan ses som en process där individer eller grupper sänder meddelanden till 

varandra. Processen består av en sändare av meddelandet som kodar meddelandet för att kunna 

förmedla det. Det kodade meddelandet sänds med hjälp av en kanal, till exempel skrift eller tal. 

Meddelandet når då mottagaren som avkodar det och ger feedback, respons, till sändaren. Denna 

process kan många gånger spricka, speciellt då meddelandet ska avkodas eftersom alla människor 

uppfattar saker på olika sätt, därför är det viktigt att utforma budskapet på rätt sätt. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2006) 



10 

 

 

För att kunna skärpa sitt budskap krävs ett spetsbudskap, vilket ska utgå ifrån sändaren och vara 

fyllt av inflytande, finurlighet, självinsikt, dramatik, känslor och överraskningar. Spetsbudskapet 

består av två delar, bild och text, det avgörande är att hitta en bra idé där båda samspelar. 

Problemet med ett budskap kan vara att den inte kommer fram, ett spetsbudskap ska däremot 

beröra och påverka, den ska etsa sig fast hos personen. Exempel på spetsbudskap kan vara ett 

askfat fyllt med fimpar och texten: ”Att kyssa en rökare är som att slicka ett askfat”, det fungerar 

som en skrämselteknik, som kan komma som en överraskning. Det finns två olika 

budskapskvaliteter, statisk och dynamisk. Det statiska är det förväntade värdet medan det 

dynamiska ger det icke förväntade. Att kunna ge kunden något överraskande brukar vara lönsamt, 

då det betalar sig i trofasta och nöjda kunder. Budskapet ska kunna förvåna och kunden ska 

kunna få mer än vad som lovats. (Bergström, 2007) 

 

Det är viktigt att spetsbudskapet är sant och stämmer överens med de värderingar som 

organisationen står för. Företaget ska alltid kunna stå bakom alla budskap som sänds utåt. 

Konsumenter är extra kritiska i ett budskapsfyllt samhälle men upplever de ett företag som är 

konsekvent skapas grunden för ett förtroende.  (Parment, 2008) 

 

En viktig del för sändaren är argumentationsteknik, argument används som skäl, påståenden och 

resonemang för att övertala eller övertyga någon. Till att börja med måste sändaren göra en 

avgränsning, för att avskilja hur budskapet ska tolkas. En berättelse som bara flyter ut utanför 

gränserna når aldrig sin målgrupp. Budskapet kräver också struktur, uppbyggnaden och mönster 

bland texter och bilder ska bygga upp det sändaren vill förmedla. Det sista att tänka på är 

argumentet som ska övertyga mottagaren. Sändaren måste ha klart för sig vem som ska dra 

slutsatsen, han själv eller mottagaren, oftast är det bra om mottagaren får dra sina slutsatser själv. 

(Bergström, 2007) 

 

Hade människan tagit in all information den blir tilldelad, hade den tillslut kollapsat. Idag blir vi 

omringade och påpackade mycket information och budskap under dagen, vilket gör att vi ibland 

blir oanträffbara, vi tar fram vårat så kallade filterförsvar. Med selektiv exponering menas att inte 
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utsätta sig för vissa budskap, exempelvis tar bort alla kommersiella budskap eller prenumererar 

inte på någon morgontidning. Selektiv perception handlar om att lyssna efter det som är viktigt 

eller vända blicken mot det vi vill se. Fågelälskaren hör alltid fågelns svaga kvitter i storstadens 

brus eller den som behöver en säng tycks se sängannonser överallt. (Ibid) 

2.1.2 Internet 

Internetmarknadsföring utvecklas ständigt och nya möjligheter skapas konstant. Idag är det bland 

annat enkelt att marknadsföra sig själv på Internet. Till exempel finns bloggar som öppnat en helt 

ny värld inom Internetvärlden och skapat nya kanaler för marknadsföring. (Parment, 2008) Med 

hjälp av Internet har medieutbudet vuxit enormt. Utbudet har blivit större och den självvalda 

mediekonsumtionen innebär att individer inte är utlämnade till det traditionella massmediala 

utbudet. För företag blir det lättare att genom Internet direkt nå slutkunden. (Bengtsson et al, 

2007) 

 

Med Internet går det snabbt att navigera, surfa och söka. Nyheter sprider sig snabbt men glöden 

kan även slockna lika snabbt. Nyheten kan sjunka tillbaka när något annat kommer i centrum, 

detta kan ses som Internets olika sidor och som marknadsförare bör man dra nytta av de olika 

situationerna. Bara de som kan göra sina röster hörda kan märkas. Som konsekvens av det ökade 

bruset och den ökade konkurrensen om webbanvändarnas uppmärksamhet följer också högre 

trösklar, alltså att kunna uppmärksammas mer. Eftersom Internet är ett medium med fart vill 

användaren att det ska gå snabbt, studier visar att människan läser saktare på en skärm än på ett 

papper så helst bör man undvika långa texter. Användaren fokuserar mest på avsändaren, såsom 

logotyp, rubriker och nyckelord. Webben kan jämföras med personlig försäljning där 

webbplatsen är säljaren. (Frankel, 2007) 

 

Att Internetmarknadsföring fungerar beror på att det är mycket lättare att nå rätt målgrupp i 

webbvärlden. De som är intresserad av mode, går in på modesajter och möts av moderelaterad 

reklam. De har då valt att gå in på den Internetsidan och störs inte av reklamen. Det är nya tider 

inom marknadsföring och därför krävs det nya sätt. Masskommunikation styrd av företagen 

fungerar allt sämre, istället är kommunikationen styrd av konsumenterna då de utbyter 
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erfarenheter och information på forum, bloggar och liknande och det är där varumärken blir 

inarbetade. (Parment, 2008) 

2.1.3 Bloggar 

Bloggar är ett relativt nytt fenomen i Internetvärlden. Första bloggen kom till redan 1993 men det 

var inte förrän 1999 som begreppet blogg skapades.  Därefter växte bloggvärlden i rasande takt 

och bara sex år senare fanns det 15 miljoner bloggar i världen. Det finns många olika typer av 

bloggar; privata bloggar, politik bloggar, företag som bloggar om sina produkter, kommersiella 

bloggar om till exempel en serie och mycket mer. Vem som helst kan ha en blogg, innehållet kan 

vara vad som helst och se ut hur som helst. En blogg kan nischas hur som helst och endast lagen 

sätter gränser för vad man kan skriva i den. Tack vare den ständigt utvecklande tekniken kan man 

lägga upp ljud, videos och bilder i bloggen. Med andra ord har bloggar obegränsade möjligheter. 

På grund av de stora möjligheterna som bloggvärlden erbjuder är en blogg en bra 

marknadsföringskanal. Man kan marknadsföra en produkt ett företag och till och med sig själv. 

(Frankel, 2005) 

 

Fördelen med bloggar är att företagen får direktkontakt med kunden, de kan erbjuda information, 

tips och användningsområden för företagens produkter. (Frankel, 2007) Med en egen blogg är det 

den enda gången företagen styr kommunikationen ut till konsumenterna i dagsläget. 

Masskommunikationen är det inte längre företagen som styr utan det är idag en konsumentstyrd 

kommunikation på grund av forum på Internet, privata bloggar och liknande där konsumenter 

emellan utbyter erfarenheter av diverse varumärken. (Parment, 2008) 

 

Klassisk reklam kan kallas för ”interruption marketing” vilket innebär att det är marknadsföring 

som avbryter något. Till exempel TV-reklam som avbryter en film eller en annons i en tidning 

som avbryter en artikel. De flesta konsumenter i dag har en negativ inställning till denna typ av 

reklam då det finns för stora mängder av den. Bloggar är inte ”interruption marketing” utan man 

måste själv välja att klicka in sig på en blogg, alltså skapar de inte automatiskt den nämnda 

negativa vibben. (Frankel, 2005) 
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Bloggar kan ses som ett enkelt och personligt sätt att nå ut med företagets marknadsföring. 

Bloggars styrka ligger i att de är enkla att skapa och använda, och lätta att uppdatera. En annan 

fördel med bloggar är att de är personliga och inger förtroende, de lyfter även fram medarbetare 

och deras kompetens. Det är helt utelämnat för användaren att läsa vad den själv vill och ingen 

tvingar användaren att läsa en blogg. Det handlar om att marknadsföra sin verksamhet genom att 

dela med sig av kunskaper och nyheter. En blogg blir inte lika snabbt bortglömd som ett 

nyhetsbrev via e-post, det kan istället uppfattas som mer intressant och värdefullt. (Frankel, 2007) 

 

En blogg kan få samma trovärdighet som en etablerad tidning och kan ge samma effekt som en 

annons i samma typ av tidning. Artiklarna i bloggen kan vara en typ av annons, men inte i direkt 

form då en artikel väger tyngre än en vanlig annons. Det kan dock leda till typer av bloggar som 

skapar misstänksamhet hos läsarna. En blogg med dold reklam är skapad under falskt namn och 

skriver positivt om ett specifikt företag. Läsarna tror att författaren är objektivt ställd till företaget 

utan att veta den riktiga kopplingen mellan författaren och det omskrivna företaget. Det finns 

även bloggar skapade under riktiga namn, men har ett dolt budskap. Det kan innebära att 

författaren är sponsrad av ett visst företag för att skriva positivt om dem och är därför partisk. 

Denna typ av marknadsföring kan fungera till en viss del, men får läsarna reda på sanningen kan 

det göra stora skador på de delaktiga företagens image. (Frankel, 2005) 

2.2 Eventmarknadsföring 

Eventmarknadsföring har funnits länge, men själva begreppet kom på 1990-talet och det var då 

det blomstrade. Inom en kort tidsperiod ordnade många företag events. Då var det något häftigt, 

något som skulle vara bekostat och skapa en wow-känsla. Men i de flesta fall på den tiden var 

arrangemangen inte genomtänkta ur ett reklamperspektiv och hade inget direkt 

marknadsföringssyfte. Eftersom fenomenet event inte utnyttjades på rätt sätt, utan bara var ren 

underhållning, minskade efterfrågan på det och eventbyråer fick svårt att klara sig. Senare kunde 

man genom förståelse för hur stora möjligheter eventmarknadsföring har, utveckla det till en 

kommunikativ strategi, alltså mindre spektakel och mer marknadsföring. (Lanner & Söderberg, 

2006) 
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Eventmarknadsföring är att skapa nya, oväntade och starka intryck. Målet är att konsumenterna 

ska ta till sig och minnas dessa intryck och därav även företaget och dess varumärke bakom 

eventet. (Parment, 2008) De oväntade inslagen i marknadskommunikationen kan vara allt från 

marknadsföring på oväntade ställen till marknadsföring i oväntade former (Söderlund, 2003) .  

 

Eventmarknadsföring har många namn. Det kan kallas för tredimensionell marknadsföring, 

upplevelsebaserad marknadsföring och marknadsföring i direktsändning. Enkelt sett handlar det 

om ett personligt kommunikativt möte där man kommunicerar med alla sinnen. Är mötet rätt 

utfört har det god potential till att skapa bra trovärdighet vilket är viktigt inom marknadsföring. 

Eventmarknadsföring är ett effektivt strategiskt verktyg när det används på rätt sätt. 

Eventmarknadsföring är bra att använda till att komplettera den övriga marknadsföringen och 

kommunikationen inom ett företag. Eventmarknadsföring är bra för att skapa långsiktiga 

relationer och bilda nätverk. Det kan även på ett effektivt sätt förmedla ett specifikt budskap och 

nå ut till konsumenterna. (Lanner & Söderberg, 2006) 

 

Oftast används inte eventmarknadsföring som huvudmedia. Man kan se på det mer som en 

förstärkning av en viss kampanj. På så sätt kompletteras den övriga reklamen som ett företag 

väljer att använda i sin marknadsföring. Att använda sig endast av vanlig reklam har oftast 

mindre räckvidd och högre kostnad. Kompletterar man med eventmarknadsföring skapar man 

även känslomässiga band mellan konsument och varumärke. (Parment, 2008) 

 

Med ett event kommunicerar man effektivt direkt med den utvalda målgruppen. Men en 

konsument måste vilja kommunicera för att det ska bli produktivt och inte se som ett ”påhopp”. 

Som arrangör av eventen ska man därför kanalisera viljan och på så sätt sker kontakten på 

konsumentens villkor. Ett budskap vinklat på detta sätt når fram bättre och gör att potentiella 

kunder väljer att gå fram/delta i eventet istället för att undvika det. På grund av mediebruset och 

mängden reklam som finns idag har det blivit i många fall något negativt för konsumenter och de 

väljer att undvika det. Eftersom konsumenten utsätts för så många budskap, sållas de flesta 

budskap bort och endast de mest uppseendeväckande eller nytänkande når fram. (Lanner & 

Söderberg, 2006) 
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Har man planerat ett bra event när det lättare fram genom mediebruset och kan lätt leda till fler 

nya vägar för att nå ut till målgruppen. Media kan uppmärksamma eventet och då kan TV-kanaler 

och tidningar göra reportage om aktiviteterna. Det kan handla om ett inslag i TV, en artikel i 

tidning. Alltså handlar det om extra reklam på obetald reklamplats, dock kan man inte styra hur 

pressen vinklar det. Denna typ av redaktionellt material väger tyngre än en vanlig annons. 

Dessutom påminns gästerna från eventet om arrangören/varumärket och kanske känner sig 

speciella att de var på plats, vilket ökar hågkomsten ytterligare. (Parment, 2008) 

 

I dagens konkurrensfyllda samhälle måste man skapa långvariga relationer. Lojala kunder är 

viktiga för att kunna klara sig då det finns många liknande varor, liknande priser och dylikt. 

Eventmarknadsföring handlar inte bara om en specifik produkt, även om det i vissa fall kan 

framstå som det. Det handlar om att ändra, skapa och förstärka inställningar och beteenden. 

Denna form av möte med nya potentiella kunder har stora möjligheter, men det krävs bra 

planering. Ett event är inte bara en kväll eller ett tillfälle, stort arbete krävs både före och efteråt. 

Ett lyckat event behöver inte vara dyrare än det resultat det ger. Ett misslyckat event däremot kan 

göra stor skada. Om en vanlig Internetkampanj går fel är det oftast något som inte sårar företaget 

i längden. Men ett icke uppskattat event kan påverka hela synen på företaget och dess varumärke. 

Därför kräver eventmarknadsföring mer tid och resurser jämfört med en vanlig kampanj. (Lanner 

& Söderberg, 2006) 

2.2.1 Olika typer eventmarknadsföring 

Udda medier är en typ av event marknadsföring. Med det syftas det främst på reklam på inte 

självklara annonsplatser. Denna typ av platser finns i stora mängder och listorna för dem kan bli 

långa. Några bra exempel är reklam på bärkassar, tändsticksaskar, olika segel, entrébiljetter, lock 

på flygplans matlådor, brickor, bussas, skidliftar, papperskorgar, bensinpumpshandtag och 

kundvagnar. Ett välkänt exempel är Ekströms som har sin logga på nummerlapparna som 

deltagarna har på sig under vasaloppet. Denna typ av medier kan ge stora effekter utan att stora 

kostnader lagts ner. Det skapar uppmärksamhet och ibland kan det räcka att visa ett företags 

varumärke i rätt sammanhang för att skapa positiv effekt. (Parment, 2008) 
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Eventmarknadsföring är ett utbrett område med suddiga gränser. Väldigt många bitar hör till 

eventmarknadsföring, det kan vara allt från en stor turnéfest till en monter på en mässa eller 

utdelning av produktprover på stan. Exempel på olika typer eventmarknadsföring är action 

marketing som innebär att man möter konsumenten direkt för att dela ut prover på företagets 

produkter och liknande. Man tar till en handling för att få konsumenten testa på till exempel en 

nylanserad produkt. Vidare finns det trafikskapande eventmarknadsföring som handlar om att 

locka konsumenten dit där produkten är. Ett exempel man känner igen är signering i bokhandel 

eller skivaffär. Tredimensionell marknadsföring är installationer vars mål är att skapa eller 

förstärka ett företags eller ett varumärkes image. Det finns även imageskapande events som 

handlar om att synas i en specifik miljö eller vid ett specifikt sammanhang. (Lanner & Söderberg, 

2006) 

2.3 Emotionsladdad marknadsföring 

Marknadsföring på 60- och 70-talet handlade om att lyfta fram de olika fördelarna med den 

aktuella produkten och dess attribut. Därefter började det kommersiella bruset att utvecklas. Fler 

mediekanaler gjorde att konsumenter började undvika reklam och lärde sig att filtrera bort det. 

Marknadsföring i sig skapar nuförtiden en negativ känsla. Åtta av tio svenskar ser TV-reklam 

som störande. Massproduktion av produkter har skapat större utbud på marknaden och fler 

valmöjligheter för kunderna. Bruset och massproduktionen tillsammans har byggt upp en mur 

inom marknadsföring och försvårat det som en gång varit enkelt och rakt på sak. (Söderlund, 

2003) För att kunna bryta igenom denna mur utvecklades marknadsföring som talar till 

konsumenters känslor. Genom att skapa en emotion hos potentiella kunder kan man skapa ett 

behov av att köpa. (Dahlqvist & Linde, 2005) 

 

Emotionell reklam kan påverka utan att konsumenten är medveten om det. Reklam som talar till 

någons känslor är svårare att bygga upp en mur mot och på så sätt kan denna typ av reklam ses 

som en genväg inom marknadsföring. När man använder sig av emotionsladdad marknadsföring 

lägger man mindre vikt vid själva produkten. Det handlar mer om att sätta konsumenten i ett 

positivt emotionellt tillstånd. Känslorna som väcks kan vara relaterade med sex, humor, glädje. 

(Söderlund, 2003) 

 



17 

 

2.3.1 Olika typer av emotionsladdade stimuli 

När man talar om att väcka känslor betyder det att ta fram stimuli som konsumenten reagerar 

emotionellt på.  Reaktionen behöver inte gälla endast själva annonsen, utan även logotypen, 

produkten varumärket. Mest frekventa stimuli som används inom marknadsföring är utseende, 

där både objektet och produkten i en annons kan ha en snygg design som tilltalar, men på senare 

tid väljer allt fler annonsskapare att lägga fokus på attraktiva människor i reklam. Vidare syns 

även kända personer allt oftare i reklam, det behöver inte innebära endast att personen i fråga 

syns på bild i samband med en produkt, utan även att en vara bär endast den berömda personen 

namn. Mycket reklam väljer att göra motsatsen och använda individer som ska vara lika den 

potentiella kunden, någon de kan relatera till. Glädje ger människor en positiv laddning och 

påverkar energinivån. Glädje ökar generositeten och glada människor gör snabbare och mer 

kreativa beslut. (Söderlund, 2003)  

 

En överraskning är något oväntat och oförutsägbart, en emotion som när något inte stämmer med 

det man har förväntat sig.(Ibid) Ett bra exempel är Gevalias omtalade kampanjer som förutom 

tidigare nämnda kampanjer även hade ett flygplan som såg ut att ha nödlandat på svampen på 

Stureplan i Stockholm och en berg-och-dalbana som såg ut att ha kraschat på trottoaren på 

avenyn i Göteborg. Även i Malmö fanns en installation där en ubåt kunde synas på ett torg i 

Malmö. (Parment, 2008) 

 

Under marknadsföringens utveckling har anspelningar på sex börjat användas mer och mer i 

reklam. Det kan vara bara en kvinna, bara en man eller båda tillsammans. (Söderlund, 2003) 

Sexistisk reklam lockar till sig uppmärksamhet och skapar nyfikenhet. Dock finns det risk för att 

det hos vissa människor skapar negativa åsikter och tankar. I värsta fall kan en annons även 

anmälas för könsdiskriminering. (Petersson & Pettersson, 2004)  

2.3.2 Den nya generationens konsumenter 

Dagens konsumenter, den nya generationen, gör emotionella val vid konsumtion, mer än 

förnuftiga och rationella beslut. De väljer att konsumera upplevelser så som resor och häftiga 

bilar. Endast vid lågpris kan en viss rationell sida komma fram då kunden känner, varför skulle 

jag betala mer? Men därefter går tankegången tillbaka till det emotionella tänkandet och kunden 
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frågar sig ifall varan är lika bra som den dyrare, ifall den känner till det och ifall den är svensk. 

Även om den nya generationens konsument tror att beslutet är rationellt ligger det mycket 

emotionella val bakom. Till exempel vid köp av tekniska produkter tror kunden att den väljer 

efter teknisk prestanda. Det som dock avgör vad kunden anser vara hög prestanda är vad som 

anses vara viktigt i dess umgängeskrets, vilket gör beslutet i slutändan emotionellt. (Parment, 

2008) 

 

Det konsumenterna köper skapar deras identitet och skapar den de är. Man konsumerar utefter 

vilken grupp man vill tillhöra och vad man vill associeras med. Baserat på det är det viktigt att 

vid marknadsföring placera varumärket rätt inom målgruppen och utgå från dem som har störst 

påverkan inom den aktuella gruppen. (Ibid) Det man konsumerar representerar en livsstil och det 

utnyttjas i reklamen.  Att sälja en produkt är att sälja en livsstil och de värderingar som följer med 

den. Lättast är då att sälja till unga som söker sig själva. (Petersson & Pettersson, 2000) 

 

Mycket fångar dagens konsumenters uppmärksamhet och något som blivit allt viktigare är 

konsumtionsmedvetenhet. Kunder idag är medvetna om vad de köper, var det är tillverkat och 

hur det har gått till. Därför kan reklam som lyfter fram att varan är miljövänlig och kravmärkt 

väcka uppmärksamhet. Gällande den utökade produkten kan garantier och försäkringar vara 

avgörande. Det ger kunden en känsla av trygghet och den ekonomiska risken minskar. Många 

konsumenter idag väljer efter varumärket och betalar extra för en vara bara på grund av märket 

då det är kopplar till status och ger en glamourös känsla, vilket kan utnyttjas inom 

marknadsföring. (Parment, 2008) 

2.4 Behov 

Marknadsföring kan även på sätt och vis skapa behov. Det kan göras genom att förutsäga vad 

konsumenterna kan komma att behöva i framtiden. Därefter gäller det att lägga upp reklamen på 

rätt sätt för att få kunden att förstå att det är just denna produkt den behöver. Att utgå från behov 

är egentligen grunden i marknadsföring. Alla människor har fysiska behov så som törst, hunger 

och sociala behov så som trygghet och uppskattning. Ett behov skapar en efterfrågan på något 

som kan tillfredsställa behovet, till exempel mat, dryck och en hemförsäkring. Efterfrågan leder 

till att man agerar utefter behovet, alltså köper det man behöver. Detta kan företag utnyttja genom 



19 

 

att erbjuda en bättre lösning än konkurrenterna. (Pihlsgård, Nilsson, Jansson och Andersson, 

2006) 

 

Marknadsföring riktad till konsumenters behov skapar också uppmärksamhet ifall det är rätt 

behov riktat till rätt målgrupp. Vad konsumenter uppmärksammar beror på vad de är i behov av 

och vad som är aktuellt för den individuella konsumenten. För att denna vinkling av 

marknadsföring ska fungera på bästa sätt gäller det att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Till 

exempel en konsument i behov av nya skor uppmärksammar annonser och annan reklam som 

gäller just skor. (Parment, 2008) 

2.4.1 Olika behov 

Förutom de nämnda grundbehoven ovan, finns det många andra behov som kan väljas att 

utnyttjas i marknadsföring. Här kommer några bra exempel: 

- Behovet av kontakt: att man har vänner och känner gemenskap med folk i sin omgivning. 

Med hjälp av en viss produkt kan man hamna i en bra grupp, men utan produkten kan 

man bli ensam. 

- Behovet av att fostra: barn och dockor i reklam kan tala till moders/faderskänslor vilken 

kan utnyttjas i olika sammanhang och skapa positiv respons. 

- Behovet av att få uppmärksamhet: vi vill att andra ska se oss, att vi väcker positiv 

uppmärksamhet hos andra. Vi vill bli sedda som vackra och framgångsrika, detta behov 

används mycket inom kosmetikareklam. 

- Behovet av att vinna och dominera: behovet kan kopplas till framgång och i reklam kan 

man använda sig av till exempel idrottsstjärnor. 

- Behovet av att känna sig betydelsefull: att bli beundrad, respekterad och uppnå hög social 

status genom att äga en dyr bil eller en diamant. 

- Behovet av sex: för att tilltala detta behov kan man se sexiga kvinnor i utmanande poser 

som oftast inte har en direkt koppling till själv produkten. 

Ytterligare exempel på behov är: att avvika, att fly, att uppnå estetiska och visuella mål och 

tillfredsställa nyfikenhet. (Petersson & Pettersson, 2000) 
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2.5 Gestalter i reklam 

Som nämnt i kapitlet om emotionsladdad marknadsföring kan kändisar vara effektiv 

marknadsföring. De kan representera framgång eller en viss livsstil. Genom att använda den 

produkten de gör reklam för, får konsumenten en känsla för att man bli det kändisarna 

representerar. När popstjärnor gör reklam för Pepsi och man som konsument dricker det betyder 

det att man gillar den musiken och då tillhör ”rätt grupp” vilket medför social status. (Petersson 

& Pettersson, 2000) 

 

Man kan även se trender inom reklam. Under babyboomen som startade under slutet av 1980-

talet kunde man se mycket bebisar som användes inom marknadsföring. Det ökade 

uppmärksamheten och hågkomsten av reklamen, av det bakomliggande företaget bättre. Under 

1990-talet ändrades trender och man kunde se mycket karriärkvinnor och pensionärer i reklam, 

som då hade samma effekt som bebisar hade haft några år tidigare. En genomgående trend som 

hållit i sig genom tiderna är brudar och bröllop och även djur och människor i udda situationer. 

Det har alltid haft högt uppmärksamhetsvärde. (Parment, 2008) 

 

Kvinnor används oftare i reklam än män, gällande reklam riktad både till kvinnor och män. I 

reklam som ska tilltala kvinnor använd mycket argument såsom: du blir ung och vacker med 

denna produkt. I reklam som ska tilltala män används andra argument: du kan få denna vackra 

kvinna om du köper denna produkt. Reklam använder sig oftast av de traditionella könsrollerna, 

även om samhället utvecklats. (Petersson & Pettersson, 2000) 
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi har gått tillväga för att utföra vår studie, hur vi från början 

utvecklade ett ämne att skriva om och med utgångspunkt från detta började söka information. Vi 

har använt oss av litteraturundersökning samt empirisk undersökning. I detta kapitel redovisas 

även hur vi har analyserat resultaten.  

3.1 Vår forskningsmetod 

Metoden är ett tillvägagångssätt för att samla in data eller empiri om verkligheten. Metod kan ses 

som en beskrivning av verkligheten, ett hjälpmedel till hur man bör samla in information. 

(Jacobsen, 2002)  

3.1.1 Kvalitativ ansats 

Vi ville undersöka olika företags syn på medieutveckling och hur mediebruset påverkar reklamen 

och olika kommunikationskanaler, därför ansåg vi att en kvalitativ ansats med intervjuer lämpar 

sig bäst för vår uppsats. Vi ville gå in mer på djupet istället för bredden och fokusera kring 

detaljer inom vårt ämne. Den kvalitativa ansatsen präglas av att den enskildes inställning och 

uppfattning är av central betydelse (Kvale, 1997).  

3.1.2 Deduktiv ansats 

Det finns två olika strategier för insamling av data, deduktiv ansats och induktiv ansats. Deduktiv 

ansats kan även kallas ”från teori till empiri”. Anhängare av denna metod påstår att det mest 

effektiva är att skaffa sig kunskap och förväntningar om hur världen ser ut innan de samlar in 

empirin. Vid induktiv ansats går forskarna åt andra hållet, ”från empiri till teori”. Här går man ut 

i verkligheten utan förväntningar och målet är att informationen inte ska begränsas. (Jacobsen, 

2002) 

 

Vi har valt att använda oss av en deduktiv ansats då vi anser att den är mest effektiv och lämplig 

för oss. Genom att vara inlästa på teorin har vi lättare för att formulera och utveckla frågorna till 

vår intervju. Vi var dessutom inte inlästa på ämnet mediebrus och uppseendeväckande reklam 

innan vi började arbeta med uppsatsen och för att kunna rikta in oss och koncentrera ämnet var 

litteraturen till god hjälp.  
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3.2 Fallstudier 

Vi valde att studera fem olika företag inom branschen för media, event och reklam. Vi ansåg att 

den mest effektiva studien var genom intervjuer där vi direkt kan ställa frågor till någon inom 

företaget. När vi valde antalet företag utgick vi ifrån vår teori och ansåg att vi ville ha ett brett 

spektrum för att kunna jämföra de olika företagen mot varandra. Med bara ett företag hade vår 

teori varit för bred och den hade inte gett oss den informationen vi behövde, för att täcka alla 

områden som innefattar både media, reklam och event vände vi oss till olika byråer som jobbar 

med olika kommunikationskanaler. Eftersom media är vårt huvudområde valde vi att göra 

intervjuer med tre olika mediebyråer. För att bli mer insatta i reklamens utformning intervjuade vi 

en reklambyrå och för att bli mer insatta i event tog vi kontakt med en eventbyrå. Med dessa fem 

företag ansåg vi ha en bra grund för att följa upp vår teori och kunna göra en jämförelse mellan 

dessa.  

3.2.1 Val av fallstudieföretag 

Studien applicerades på svenska företag och hur medieutvecklingen ser ut i Sverige, vi ville inte 

ta hänsyn till andra kulturella skillnader som finns i andra länder.  I och med att det skedde två 

personliga intervjuer var det mest logiskt att besöka företag i Sverige. Vi valde företag inom 

ramen för små- och medelstora företag för att få en bättre syn på riktad reklam istället för 

masskommunikation.  

I valet av företag har vi medvetet inriktat oss på mediabyråer, reklambyråer och eventbyråer.  Vi 

valde dessa olika branscher för att kunna få en bredare informationskälla och därmed uppfylla 

teorins alla delar. Vi valde att göra en intervju med mediabyrån Starcom och reklambyrån Picnic 

kommunikation AB, detta för att vi ansåg dessa företag vara inom ramen för vårt ämne. Starcom 

kom vi i kontakt med genom deras webbsida genom att googla på mediabyrå. Denna byrå 

verkade intressant och vara av den storlek vi sökte på företag. Dessutom har Starcom vunnit en 

del utmärkelser och vi förlitade oss på att det var en seriös och kunnig byrå. Även Picnic fick vi 

kontakt med genom att googla på reklambyrå och även de verkade vara en intressant byrå som vi 

hoppades kunde dela med sig av sina erfarenheter.  Reklambyråer och mediabyråer arbetar även i 

vissa fall tillsammans vilket vi ser som positivt då man kan se hela arbetsprocessen.  Vi valde 

dessa två företag för att vi ansåg att det skulle ge oss den kunskap och information vi behövde.  
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Eftersom Starcom och Picnic kommunikation inte arbetar så mycket med event tog vi även 

kontakt med en eventbyrå, Hansen. Även denna byrå hittade vi genom google, på sökordet 

eventbyrå. Vi valde Hansen för att det verkade vara ett stort företag och vi hoppades på att de 

hade många erfarenheter att dela med sig av. För att komplettera vår empiri och få ett större 

helhetsintryck valde vi att kontakta ytterligare två mediabyråer, antalet mediabyråer fann vi 

relevant för att få en bredare förståelse för media och dess utveckling. Färre hade gett oss för lite 

information och fler företag hade vi antagligen inte hunnit bearbeta på ett givande sätt. Genom 

sökordet mediabyrå på google fick vi kontakt med 7billion och Klassons Mediabyrå. Dessa 

verkade framgångsrika och vi ansåg att deras resonemang och kunskaper hade varit intressanta 

för vår uppsats.  

3.3 Sekundärdata 

Sekundärdata har forskaren inte själv samlat in direkt från källan, den baserar sig på upplysningar 

från andra. Denna information har oftast samlats in för ett annat ändamål än det forskaren vill 

klarlägga. (Jacobsen, 2002) Vi har samlat in faktabaserad data genom olika litteraturer och 

artiklar som faller inom ramen för vårt ämne.  

3.3.1 Litteraturstudie 

Vi valde att göra vår litteraturstudie på det som vi anser som det mest effektiva sättet. Detta 

genom att leta litteratur som är relevant till vårt ämne och som kan beskriva medieutvecklingen 

och hur mediebruset har gjort en enorm tillväxt.  

 

För att hitta teoretisk fakta till vår uppsats använde vi oss av stadsbiblioteket i Halmstad. Här har 

vi använt oss av böcker som är kopplade till vårt område samt böcker om metod och 

uppsatsskrivande. Vi valde att läsa in oss på olika ämnen och sedan välja ut det mest intressanta 

och relevanta för vår uppsats. Det fanns många böcker om media och olika kanaler men vi har 

mest använt oss av hur utvecklingen sett ut och hur mediebruset har påverkat samhället.  
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3.3.2 Webbinformation 

Genom några av respondenternas webbsidor har vi hämtat företagsinformation, denna 

information har använts som ett komplement till intervjuerna för att få en ännu bättre 

företagsgrund att stå på. 

3.4 Primärdata 

Med primärdata menas att forskaren samlar in data på egen hand, för första gången.  Med 

utgångspunkt från en problemformulering blir datainsamlingen skräddarsydd, forskaren går 

direkt till den primära informationskällan. (Jacobsen, 2002)  

 

Vår primärdata har samlats in genom djupgående och strukturerade intervjuer med 

nyckelpersoner från de företag vi valt. Intervjuerna har skett individuellt med personerna, 

antingen personligen, via mail eller telefon.  

3.4.1 Val av respondenter 

Genom mailkontakt med receptionisten fick vi bokat ett möte med VD:n Johan Sjökvist på 

Starcom. Han var den som kunde svara bäst på våra frågor och var mest insatt i företaget. Genom 

telefonkontakt med Cecilia Gustafsson Lagergren, grafisk formgivare och delägare på Picnic 

kommunikation fick vi bokat en intervjutid där även Jenny Barck, illustratör skulle närvara.  

 

Via webbsidorna hittade vi våra respondenter för 7billion, Klassons mediabyrå och Hansen. På 

7billion mailade vi VD:n eftersom vi antog att informationen oftast går via honom. Klassons 

Mediabyrå hade endast två anställda och vi antog då att båda var delägare, vi mailade en av 

dessa.  Hansens hade bara en informationsmail och vi fick då kontakt med en Human resource 

manager ansvarig.  

 

3.5 Intervjuer 

3.5.1 Personlig intervju 

När det gäller den empiriska undersökningen valde vi att använda oss av personliga intervjuer 

hos Starcom och Picnic kommunikation. Detta för att det är effektivast med personlig kontakt då 
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både frågor, svar och motfrågor blir bättre bearbetade. Vi har chans att förklara frågan om inte 

respondenten uppfattat den och svaren blir oftast bättre och ärligare vid personlig kontakt.  

 

En muntlig metod knyter ofta bättre kontakt än en skriftlig, intervjun går då att föra mer som ett 

samtal och frågorna kan anpassas och förklaras så att innebörden uppfattas rätt. En 

telefonintervju går snabbt att göra och är inte så komplicerad men den förlorar den personliga 

kontaktens fördelar (Andersson, 2005).  

 

Med vår teori som grund valde vi att göra en personlig intervju med en mediabyrå och en 

reklambyrå. Detta för att få en syn på media idag och för att jämföra hur reklamen anpassas efter 

mediebruset och kundens budskap.  Med utgångspunkt från vår problemformulering, syfte och 

teoriavsnitt använde vi oss av en intervjumall (se bilaga 1) som bakgrund. Denna anpassades 

sedan efter mediefrågor samt frågor mer inriktade på reklam, beroende på vilket företag vi 

intervjuade. Frågorna mailades ut innan intervjun till respondenten för att denne skulle ha chans 

att ta del av dem innan intervjun. Detta gjorde att frågorna blev mer genomtänkta och om något 

var oklart hos respondenten fick vi tid att förklara detta. Svaren fördes ner på ett 

anteckningsblock av oss själva och var det något vi missade eller inte förstod senare så mailade vi 

respondenten och fick svar på det vi undrade. Intervjuerna gick i normalt tempo så vi hann båda 

två skriva ner de svar vi fick, vi så då ingen anledning att spela in intervjuerna.   

 

Det enda nackdelen med den personliga intervjun var att respondenten på mediabyrån var väldigt 

stressad och hann inte svara utförligt på alla frågor. Detta gjorde att vi inte hann ställa några 

följdfrågor eller ställa om frågan om vi inte förstod. Istället skedde mailkontakt efter intervjun där 

vi frågade om det vi inte uppfattat.  

3.5.2 Mailintervju 

Vi valde att göra mailintervjuer med två stycken företag, 7billion och Klassons Mediabyrå. 

Mailintervjuerna fungerade mest som komplement till våra större personliga intervjuer för att få 

en bredare syn på media. Då många företag inte hade tid till en intervju ansåg vi att 

mailintervjuer passade bra.  
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Vi mailade först mediebyråerna och frågade om en mailintervju var möjlig, när vi fått svar om att 

de kunde hjälpa oss mailade vi ut en intervjumall, samma som vid den personliga intervjun. 

Nackdelen är att svaren kan bli något kortare än vid en personlig intervju men vi ansåg ändå att vi 

fick in relevanta och givande svar.   

3.5.3 Telefonintervju 

Med Hansen var det svårt att göra en mailintervju då de ansåg att svaren inte skulle bli tillräckligt 

utvecklade. Vi tog då intervjun på telefon istället vilket fungerade bra. Vi förde anteckningar 

samtidigt som vi fick svaren på de frågor vi tidigare mailat ut. Även här användes en intervjumall 

men med frågorna mer anpassade till event, denna mailades ut innan telefonintervjun. 

3.6 Analysmetod 

Vi valde att renskriva våra intervjuer direkt efter att de hade genomförts för att komma ihåg så 

mycket som möjligt.  För att få struktur på empirin valde vi att kategorisera delarna och under 

varje kategori sammanfördes respondenternas åsikter och resonemang. Denna typ av metod 

kallas meningskoncentrering och meningskategorisering och förenklar processen.Vid 

meningskoncentrering bryts meningar ner och konkretiseras. Meningskategorisering innebär att 

intervjuerna kodas i kategorier (Kvale, 1997).  

 

I analysen har vi jämfört teorin med empirin. Vi valde att först samla in teori för att sedan 

använda oss av denna i våra intervjuer. När insamling av både teori och empiri var klar 

genomförde vi analysen, där vi systematiskt jämförde teorin med praktiken.   

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet, alltså själva mätinstrumentet i forskning. Med validitet 

menas om man fått reda på det man ville veta med hjälp av den metod och/eller teknik man 

använt (Rosenqvist & Andrén, 2006).  

 

En undersökning ska vara en metod för att kunna samla in empiri och den bör uppfylla två krav; 

den ska vara giltig och relevant, alltså valid. Den ska också vara tillförlitlig och trovärdig, alltså 

reliabel. Med valid menas att vi mäter det vi önskar mäta, det vi mätt uppfattas som relevant och 
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att det vi mäter hos några få också gäller för alla. En reliabel undersökning måste vara genomförd 

på ett trovärdigt sätt och gå att lite på, detta medför att den måste genomföras på korrekt sätt 

(Jacobsen, 2002).  

 

Vår empiriska undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer, både personliga, via mail och 

telefon. Vi anser att vi har fått reda på det vi förväntade oss. Tanken var att undersöka 

respondenternas syn på medieutveckling, mediebruset och hur de arbetar med sina kunder. 

Respondenternas resonemang och antaganden anser vi tillförlitliga då alla av dem varit insatta i 

branschen under en lång tid. Vi granskade kritiskt alla våra källor och antaganden. Vi utgick ifrån 

den teoretiska referensramen då vi genomförde empirin och anser att den har god validitet. Vi 

anser att vi grundar vår teori på välkända studier och att den är tillförlitlig. Mycket av den 

litteratur vi använt oss av har vi känt till innan och i vissa fall använt oss av i våra tidigare studier.  
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4. Empiri 

Under det här kapitlet kommer vi att redovisa de resultat vi fått fram genom våra intervjuer. 

Resultatet redovisas företag för företag. På Starcom grundar sig åsikterna och resonemangen 

från Johan Sjökvist, VD. Respondenterna för Picnic kommunikation AB är Jenny Barck, 

illustratör och Cecilia Gustafsson Lagergren, grafisk formgivare. På Klassons Mediabyrå 

intervjuade vi delägaren Pierre Klasson och på 7billion Ola Mattiasson, VD. Respondenten för 

Hansen är Birgitta Eriksson, Human resource manager.   

4.1 Starcom 

4.1.1 Verksamheten 

Starcom är en mediabyrå som startades 1995. De har kontor i Stockholm och Malmö med 90 

stycken anställda, 75 stycken i Stockholm och 15 stycken i Malmö. Deras utgångspunkt är att 

skapa konsumentuppmärksamhet och att fokusera både på konsumenten och media. Starcoms 

affärsidé är att hjälpa kunderna att sälja och tjäna mer pengar genom strategiska och kreativa 

kommunikationslösningar. Några företag de har hjälpt är Atava house, Death proof, Guitar hero, 

Svenska fans, WESC, Parlino och City gross.[1] 

 

Starcom arbetar med all slags media såsom TV, radio, utomhus, Internet/digitalt, morgonpress, 

kvällspress, fack- och populärpress, direktreklam och butiksreklam. Starcom köper platser på 

bloggar, de hjälper sina kunder att använda internetannonser eller andra mer specifika platser. 

Enligt Sjökvist kommer bloggtrenden att utvecklas, Internetannonser och annan reklam når ut till 

lika många som en vanlig tidning gör.  

4.1.2 Media och medieutveckling 

Enligt Sjökvist kommer media att utvecklas och det kommer att finnas större valmöjligheter i 

framtiden. 1999 fanns det en handfull olika TV-kanaler idag finns det allt att välja på och det är 

mer vanligt än ovanligt att ha över 100 kanaler att välja mellan hemma i TV-soffan. Om man ser 

till utvecklingen finns det så en mycket större valmöjlighet idag än för tio år sedan, ett exempel är 

pressbyrån där det finns över 100 olika tidningar. Företag har idag svårare att nå ut sin 

information till konsumenten eftersom de har mindre tid och väljer snabbare. Konsumentens 



29 

 

vardag går ut på att äta, sova, jobba, de har inte så mycket tid att lägga på information. Utbudet 

av både media och information är större än efterfrågan när det gäller information och media.  

 

Dagens trend är att mer hård och vulgär, media har blivit mer grov och extrem. Exempel på detta 

är TV-programmen Robinson, Grillad, Sveriges värsta bilförare och Whipe out. Dessa program 

går ut på att håna, utmana och även i vissa fall skämta med personer. TV-tittarna vill att det ska 

hända något extremt, de söker spänning.  För två år sedan var det mer mysiga TV-program, 

tittarna ville känna sympati och empati, exempel på detta var Bonde söker fru.  

 

Idag tjänar tidningarna mer på tilläggsprodukter, såsom kokböcker och DVD-filmer, än på själva 

tidningen. Kvällstidningar har blivit en genväg för att sälja kringprodukter. Ett sätt för kommunen 

att tjäna pengar är att låta sätta upp en busshållsplats, de låter andra sköta underhåll och 

uppsättning av reklam samtidigt som de drar in pengar på annonsplatsen. Nya annonsställen blir 

mer populärt, annonser sätts upp vid klockor, parkeringshus och toaletter.  

 

Medietrenden anser Sjökvist har blivit mer aggressiv, företagens reklam och budskap har blivit 

mer krängigt och det satsas mindre på att påvisa kvalité och andra egenskaper på produkterna. All 

media kommer att vara på Internet, redan idag finns det mesta men om några år kommer allting 

att finnas där. Konsumenten kan idag söka, utvärdera och fatta beslut på internet. Sjökvist tror att 

media kommer att utvecklas så att det intresserar ett fåtal personer, det kommer att finnas ett stort 

utbud som istället är mer individuellt anpassat.  

 

Det är både svårt och lätt att hänga med i utvecklingen för privatpersoner och företag. Det gäller 

att träffa så många som möjligt och hålla kontakten. För att kunna hålla sig uppdaterad krävs ett 

stort intresse att vilja hänga med i utvecklingen, men ingen kan har perfekt information. Idag är 

det mycket fokus på rationellt, lågkonjunkturen tvingar företag att göra allt för att kränga på 

kunden produkter och tjänster. 

 

I framtiden tror Sjökvist att medierna kommer bli mer individuella. Tyngden kommer att ligga på 

kundens eget intresse, när den vill, vad den vill och hur den vill, inte alla kan kolla när som helst. 
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Medierna kommer att styras individuellt och kan anpassas efter när konsumenten själv har tid. 

Det har redan idag påbörjats med digitalbox där man kan spola in och se programmen när man 

själv vill.  

 

Enligt Sjökvist finner konsumenter alltid ny nytta, de försöker alltid hitta ny media. Utvecklingen 

är en naturlig del och man måste acceptera det val konsumenten gör annars kan de bli arga. Man 

måste följa reklamen inte hoppa av den. Det gäller att vara nyfiken för att kunna hänga med i 

utvecklingen då det är ett naturligt steg.  Enligt Sjökvist är konsumentens behov i centrum. Det är 

mer effektivt att visa att man kan prata i telefon med den man är kär i istället för att visa alla 

funktioner och egenskaper en telefon har. Detta väcker mer intresse och når djupare hos 

konsumenten.   

4.1.3 Kunder 

Starcom hjälper sina konsumenter genom att de väljer media, de tittar hur bruset ser ut och de 

försöker skapa kontaktytor. Det viktiga är att förstå sin målgrupp och inte att ”bomba på” med 

information, anpassning är det centrala begreppet. Istället för att använda sin reklam i exempelvis 

TV-programmet Let’s dance som når en stor målgrupp men kanske inte rätt målgrupp, så är det 

bättre att gå in mer specifikt. Att selektera ut vilka program som just sin målgrupp tittar på blir 

med största sannolikhet en bättre genomslagkraft. I valet av media och reklam är det även viktigt 

att välja något som berör eller något som konsumenten kommer ihåg, exempelvis Tele2:s TV-

reklam med det svarta fåret. 

 

Starcom arbetar i steg med sina kunder, de lägger först upp en brief, de utgår ifrån vad kunden 

vill uppnå och vilka mål de har satt. Sedan gör de en analys av vilken målgrupp deras kunder vill 

nå. Efter detta börjar processen med att välja mediekanal åt kunden och sedan vilken typ av 

reklam de har tänkt sig eller vilken reklam som skulle passa just dem. Starcom ger alltid en 

rekommendation av mediekanaler och hur stor kostnaden skulle bli. De förhandlar alltid med 

medierna så de får ett så bra pris som möjligt. Slutligen följer de upp uppdragen och ser om 

kunden är nöjd, hur lönsamheten blev och om målen blev uppföljda. Starcoms ledord är relevans 

och träffsäkert, de arbetar mycket med att vara på rätt plats och anpassa all media efter just sina 

konsumenters målgrupp. 
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4.2 Picnic kommunikation 

4.2.1 Verksamheten 

Picnic kommunikation är en reklambyrå som bland annat arbetar med grafisk formgivning, 

logotyper, broschyrer, kataloger, annonser och grafisk profilering. De är tre heltidsanställda och 

två timanställda inom företaget. Picnic startades 2006 i Lidköping men verksamheten har varit 

igång sedan 1997.  

4.2.2 Reklam- och medieutveckling 

Om man ser till utveckling och skillnader i reklam de senaste 10 åren anser Barck och Gustafsson 

att det är en enorm förändring. Den främsta skillnaden har skett med datorernas hjälp, bland annat 

med photoshop och indesign. Idag går allt mycket snabbt och tempot är högt. Ber en kund om en 

annons inom några dagar går det idag att ordna medans det för några år sedan tog mycket längre 

tid. Alla följer de trender som uppkommer och hakar på vad de andra gör, när trenden läggs ner 

uppkommer nytt och alla börjar om igen.  

 

Barck och Gustafsson tror att reklamen framöver kommer att fortsätta i det digitala och det 

kommer att satsas mycket på kvalité och att det ska gå snabbt att ta fram tryckmaterial. Med hjälp 

av Internet har all typ av media och reklam fått kortare levnadstid. Det går snabbare att hitta, söka 

och jämföra information. När det gäller medieutveckling kan det ibland vara svårt att hänga med 

anser Picnic, mycket lär man sig genom sina samarbetspartners. Som företag kan man även inte 

vara bra på allt men det är viktigt att försöka.  

 

Barck och Gustafsson anser att den nya tekniken kan skada reklamen en aning. Idag går det att 

spola förbi reklamen och TV-reklam är inte längre lika populärt. Dagens samhälle ska gå snabbt 

och många gånger är det inte lika viktigt med hur det ser ut. 

4.2.3 Uppseendeväckande och emotionell reklam 

Enligt Barck och Gustafsson är uppseendeväckande reklam helt beroende av vad kunden vågar 

stå för, det går inte göra något stort och vågat och inte kunden är med på det. Ibland kan det vara 

svårt att skapa uppseendeväckande reklam eftersom reklamen helst ska följa företagets mönster 
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och värderingar. Ett annorlunda uppdrag för Picnic var när de gjorde klippdockor för ett 

inkassoföretag, en uppseendeväckande reklam är oftast en oväntad reklam.  

 

Idag väljer kunder ofta med emotionella val, det har blivit allt mer viktigt med närproducerat och 

svanenmärkt. Att utnyttja emotionella val kan fungera ibland, det är tryggt att välja ett redan känt 

varumärke. Enligt Barck och Gustafsson är kunders behov viktigt att anspela på, något kunden 

känner igen visar trygghet och man måste vara konsekvent i sin profilering. De som inte 

använder sig av marknadsföring kommer att få svårt att överleva.  

4.2.4 Kunder 

För att kunden ska kunna tränga igenom mediebruset och verkligen synas hjälper Picnic till att 

kunden håller sig till profileringen och följer en röd tråd. Många företag väljer att gå emot sin 

röda tråd och gör något helt annat men detta kan ofta resultera i att varumärket skadas. Barck och 

Gustafsson anser att det är bättre att göra något mer genomtänkt och försöker hjälpa sina kunder 

med rätt profilering för just dem. 

  

Picnics process med kunden genomförs genom kundbesök där de berättar om vilka de är och vad 

de har för problem. Picnic sätter sig in i företaget och i problemet och försöker utarbeta skisser 

och en idé. De presenterar sedan idén och omarbetar och vidarbetar den tills den passar kunden. 

Det sker alltid en uppföljning, men oftast är det mycket svårt att mäta hur bra det har gått. 

Uppföljningen sker även på olika sätt med olika kunder.  

 

Barck och Gustafsson anser att det är lättare med budskapet när det är en gammal kund, oftast 

känner man företaget bättre och vet på vilket sätt de vill ha det. Med en gammal kund vet Picnic 

oftast vart de vill synas och vart det är lönsamt att synas. När det är en ny kund kan det vara svårt 

att pricka in rätt väg med en gång. När man utformar exempelvis en annons är det viktigt att 

tänka på budskapet och vad kunden har för mål. Utformningen måste följa kundens profil och 

visa det kunden vill förmedla. 

 



33 

 

4.3 Klassons Mediabyrå 

4.3.1 Verksamheten 

Klassons Mediabyrå är verksamma inom reklam och information. Byrån startade i Vetlanda 

under hösten 2003 och har två stycken anställda. Målsättningen har från starten varit att arbeta 

med branschnätverk som erbjuder spetskompetens inom olika områden. Tyngdpunkten i deras 

verksamhet är produktion av texter och bilder till nyhetstidningar, kundtidningar, nyhetsbrev, 

broschyrer och webbsidor. [2] 

4.3.2 Media och medieutveckling 

Klasson anser att de senaste åren har det blivit mer fokus på Internet, tidningar startar 

nätupplagor och radio och TV läggs ut på nätet. Det mest revolutionerande är att man har 

möjligheten att titta och lyssna när man vill, tablåernas tid kommer snart att vara över. Klassons 

Mediabyrå hjälper sina kunder att tränga igenom mediebruset genom att fånga läsaren så snabbt 

som möjligt. Det är viktigt att kunna göra sig kortfattad och skarp, företagets egna texter har mer 

än halverats under de senaste sex åren.  

 

Framtidens media och reklam tror Klasson kommer att bli mer individuell, kunden kommer att 

kunna välja vad den vill se och lyssna och valfriheten kommer att bli större.  Kunden får själv 

möjlighet att välja kanal. Traditionella medier finns fortfarande kvar men det dyker ständigt upp 

nya och nya programvaror måste läsas in.  

 

Klasson anser att ny teknik kan skada marknadsföringsvärlden, men också tvinga fram nya medel 

för reklamskaparna som måste bli ännu bättre. Klassons syn på bloggar är positiv, han anser att 

det är en bra och effektiv kanal men företaget använder sig inte själva av det.  

4.3.3 Uppseendeväckande och emotionell media 

För att göra media så uppseendeväckande som möjligt anser Klasson att raka ärliga besked är det 

mest effektiva, inga extrema saker. Uppseendeväckande reklam för Klasson är sådant man kan 

dra nytta av och relatera till, produkter och tjänster som gör livet lite enklare.  
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Emotionella val görs i stort sett alltid. Detta bygger på våra behov av att bli bekräftade, känna 

trygghet, gemenskap med mera. Emotionen är viktigt, men ännu viktigare är att peka på ett 

behov. Behöver vi något och ser nytta med det är vi villiga att spendera pengar på det. Ibland kan 

det behövas jobba mer med produktplacering i filmer och TV-program. Att se en kändis köra en 

viss bilmodell påverkar och skapar behov hos oss att vara likadana. Kändisen fungerar som 

referens och det är oftast den bästa marknadsföringen. 

4.3.4 Kunder 

Klassons Mediabyrås arbetsprocess med kunden sker först genom briefmöten, där de diskuterar 

problemen och hur de kan hjälpa kunden. Sedan sker produktion av utkast, korrektur och sedan 

levereras den färdiga produktionen. Allting sker oftast väldigt snabbt eftersom kunden ofta vill 

eller kräver det.  

 

Ett kontaktnät av andra mindre företag ger den input Klassons Mediabyrå behöver då de sätter 

samman olika projektgrupper. För att Klassons kunders budskap ska nå ut rätt gör de en noggrann 

målgruppsanalys och har full kunskap om kundernas produkter. 

 

4.4 7billion 

4.4.1 Verksamheten 

7billion är en webb- och kommunikationsbyrå som arbetar endast med social media. De hjälper 

företag med marknadsundersökningar, marknadsföring och sälj i sociala mediekanaler såsom 

bloggar, forum och den sociala webben i allmänhet.  Byrån startades 2006 i Stockholm och har 

fyra stycken anställda.  

4.4.2 Media och medieutveckling 

Enligt Mattiasson syftade företags kommunikation för 10 år sedan till att bygga varumärken. Idag 

syftar företags kommunikation till att öka försäljningen. Det är idag väldigt stort fokus på 

försäljning. Allting som förut kallades varumärkeskännedom och varumärkesidentitet kallas idag 

stöd för att sälja. Allting handlar om att sälja. Kommunikationen kommer att ske mer i det tysta 

genom sociala medier. Traditionell reklam kommer att minska i betydelse. Företag kommer att 
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marknadsföra sig genom PR, bloggare, sina kunder och andra eventuella lojala budbärare av ens 

varumärke. 

 

Mattiasson anser att när man har insett att effekten av traditionell media avtar samtidigt som 

effekten av social media tar vid är det rätt lätt att nå fram. Det är lättare att sprida kunders 

budskap i dag än vad det någonsin har varit. Möjlighetsfönstret är mycket stort eftersom vi är 

inne i ett paradigmskifte i kommunikationen, från traditionell- till social media. 

 

7billion arbetar mest med bloggar. Bloggar är den billigaste och mest effektiva kanalen som finns 

för marknadskommunikation idag och de hjälper kunder att fatta beslut. De hjälper också kunder 

att uttrycka sin frustration, men även glädje, över vad de tycker om ett företag. Det finns många 

bloggar som har förstört företag för att de skrivit ett negativt inlägg om deras missnöje. 

 

Webben är social och budskap sprids snabbare än någonsin från bloggare till läsare, från vän till 

vän. Internet har vänt upp och ner på alla traditionella kommunikationsmodeller. Istället för att 

kommunicera från företag till målgrupp kommunicerar man från företag till bloggare och ens 

egna kunder och låter dessa i sin tur kommunicera budskapen vidare till företagets målgrupp.  

4.4.3 Uppseendeväckande och emotionell reklam och media 

Social media som 7billion arbetar med behöver inte vara uppseendeväckande. De behöver inte 

skrika ut företags budskap i en megafon. De ser till att underlätta för företags kunder, bloggare 

och vänner att sprida budskapet om företagets produkter eller tjänster. 

 

Enligt Mattiasson är reklamen rätt död, det är inte så många som lyssnar på den. Om man istället 

som företag ger ett mervärde till sina kunder och till bloggare som själva sprider budskapet vidare 

behövs inte uppseendeväckande reklam. Det går inte att alla världens reklam, kommunikations 

och PR-byråer försöker göra uppseendeväckande saker, alla kan per definition inte lyckas. Att 

arbeta med uppseendeväckande reklam tillhör 80- och 90-talet. Så uppseendeväckande reklam 

blir i sånt fall att påverka bloggare och företagets kunder till att sprida budskapet, vilket knappt 

kan ses till uppseendeväckande reklam.  
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Mattiasson anser att emotionella val har man gjort i flera årtionden och det var nog det som 

gjorde att kommunikation blev det den är idag. Tiderna förändras och sättet företag bygger 

varumärken på förändras. För länge sedan kommunicerade man värdet i produkten. Därefter 

byggde man på det emotionella. Idag är det allt viktigare att framställa företaget i bra dager, att 

man tar ansvar på olika sätt, som exempelvis personal, miljö, fattigdom, ekologiska varor och 

korrekta villkor. Ett sätt att arbeta med hela företaget som varumärke är då att blogga och 

använda sociala medier. Det bygger varumärkesidentitet. Så att konsumenter gör emotionella val 

kan företag absolut dra nytta av.  

 

Det handlar om att bygga ett varumärke på det sätt som konsumenter vill se varumärken idag. 

Reklam och kommunikation ger bara bra effekt om mottagaren är mottaglig för den. Vill man 

inte ha den måste man kunna välja bort den. Kundens behov är allting. Kan du tillfredställa dem 

som företag är du en vinnare. All kommunikation spelar på kundens behov, så även om behoven 

är emotionella, det är ju också ett slags behov säger Mattiasson.  

4.4.4 Kunder 

7billion arbetar med så kallade trovärdiga källor för målgruppen. Företags befintliga kunder, 

bloggare och vänner är trovärdiga källor. Traditionella mediekanaler såsom TV, radio och print 

saknar trovärdighet hos konsumenten eftersom alla vet att målet med den kommunikationen är att 

”sälja”. Målet för kunder, bloggare och vänner är att hjälpa andra konsumenter göra rätt köp. 

7billion arbetar utifrån en egendefinierad modell som går igenom följande variabler:  

a. Företagets utmaning (vad vill de uppnå med sin kommunikation?)  

b. Företagets resurser (Har de personal som själva kan arbeta med kommunikationen 

eller har de bara pengar som de vill lägga till en kommunikationsbyrå)?  

c. Vilket är målet med kommunikationen och hur ska vi mäta vår insats resultat?  

d. Hur många procent av kommunikationsbudgeten ska användas till traditionella 

medier och hur många procent ska användas till sociala medier?  

e. Identifiera vilka sociala mediekanaler som är viktiga för kunden?  
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f. Identifiera vilka budbärare företaget kan använda sig av, finns det lojala anhängare 

till varumärket som är villiga att sprida budskapet om företagets produkter eller 

tjänster  

När de frågorna är besvarade fortsätter de med att producera webb och eventuellt projektrekrytera 

personer som arbetar med att sprida företagets budskap. Ett exempel på sådan person är en 

bloggare som anställs. Det är några steg till och sen i slutändan mäter de resultatet mot de 

uppsatta målen och mätvariablerna som beskrevs i punkt c.  

 

I och med att 7billion arbetar med social media har de en nära relation till kunden. Byrån agerar 

som löpande rådgivare och presenterar proaktiva egna idéer och en budget som de ber kunden 

utvärdera och eventuellt acceptera.  

4.5 Hansen 

4.5.1 Verksamheten 

Hansen är ett konferens- och eventföretag som startades 1989. De har kontor i både Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Växjö med ca 40 fastanställda. Hansen projektleder konferensresor och 

events över hela världen och strävar efter att erbjuda affärsnytta, inspiration och kompetens. [3] 

 

Hansen går efter ett customer relationship management system , ett så kallat CRM-system, där 

alla kunder finns med. Efter varje aktivitet gör de en uppföljning och ser hur aktiviteten har gått, 

de gör även en nöjdkundundersökning. Befintliga kunder kontaktas även alltid regelbundet för att 

gå igenom om det är något de behöver hjälp med.  

4.5.2 Eventmarknadsföring  

Hansen arbetar med alla slags events, från möten till kongresser. De rättar aktiviteterna efter vad 

kunden själv vill kalla det, då huvuduppgifterna innefattar att projektleda konferenser och diverse 

aktiviteter överallt i Sverige. Det kan vara från ett litet möte med några få personer till en stor 

aktivitet med 10 000 personer.  

 

Hansen utgår ifrån att ett event är ett marknadsföringsverktyg och detta försöker de sälja in hos 

kunden. Event kan både vara internt mot personalen och externt mot exempelvis kunder och 
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leverantörer. Enligt Eriksson är ett event en stark förstärkning av varumärket. Att kunna träffa 

exempelvis kunden live och få den att uppleva med alla sinnen gör ett kraftfullt intryck.  

 

Ett särskilt uppseendeväckande event för Hansen var i Åre, då de hade speltema. Detta 

anordnandes för revisionsbolag och byn Åre byggdes om till en westernstad. Detta och ett event i 

Göteborg med idrottstema fick mycket uppmärksamhet och det pratades länge om dessa i 

efterhand. Den mest mediala uppmärksamheten fick Hansen vid Volvo ocean race då de stod för 

måltid, boende och andra aktiviteter.    
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5. Analys 

Under detta kapitel analyseras teorin och empirin, de jämförs och samband och resultat 

redovisas. Varje företag redovisas enskilt och jämförs med teorin för att sedan jämföras med de 

andra företagen för att kunna se samband och dra slutsatser. Gemensamt för de företag vi 

intervjuat är att de arbetar med någon form av kommunikation. Från en mediabyrå till en 

reklambyrå så är kunden med dess budskap i fokus.  

5.1 Företag mot teori 

5.1.1 Starcoms verksamhet 

Kommunikations- och mediabyråer blir allt viktigare och deras arbete måste bli mer och mer 

genomtänkt. Av de företag vi intervjuat har de flesta startats under 2000-talet, vilket visar att 

denna bransch blir mer viktig i dagens samhälle och efterfrågan av professionell hjälp med 

kommunikationen växer. Medierna har blivit ett allt mer vanligt inslag i vår vardag. Den visuella 

miljön är aktiv dygnet runt och den möts redan vid frukostbordet där den finns på diverse 

förpackningar och i morgontidningen (Bergström 2007). Starcom arbetar med all slags media, 

från TV till butiksreklam. I och med att det idag finns så många olika mediekanaler är det inte 

helt förvånansvärt att det blir svårare att nå kunderna som Jedbratt (1999) skriver.  

5.1.2  Media och medieutveckling enligt Starcom 

Idag finns det över 100 kanaler att välja bland och i dagens samhälle finns det en enorm 

valmöjlighet. Utbudet är större när det gäller media och information än när det kommer till 

efterfrågan. Enligt Sjökvist kommer media att utvecklas och det kommer att finnas större 

valmöjligheter i framtiden. Detta stämmer överens med vad Bengtsson et al. (2007) skriver, idag 

har konsumenten tillgång till ett överflöd av TV-kanaler, radiokanaler, tidningar och webbsajter, 

på Internet är informationen nästintill oändlig. Konsumenten kan ta del av vilken media som 

helst, när den vill och hur den vill tack vare det stora utbudet. Starcom verkar av vårt bedömande 

vara en framgångsrik byrå som är delaktig i utvecklingen, vilket i dagens läge krävs för att 

överleva som kommunikationsföretag.  

 

Beträffande Internet tror Sjökvist på Starcom att all media kommer att vara på internet, redan 

idag finns det mesta men om några år kommer allting att finnas där. Internet används både till att 
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söka, utvärdera och fatta beslut och precis som Frankel (2007) menar har konsumenten mer makt 

och den kan själv bestämma vad den vill göra och se på Internet. Med Internet är valmöjligheten 

stor samt att tillgängligheten blir större och större, ett exempel är det mobila bredbandet som 

kunden kan bära med sig överallt.  

 

Att nå ut med företagets marknadsföring kan göras på olika sätt, ett enkelt och personligt sätt är 

bloggar. Bloggars styrka ligger i att de är enkla att skapa och använda, och lätta att uppdatera. En 

annan fördel med bloggar är att de är personliga och inger förtroende, de lyfter även fram 

medarbetare och deras kompetens. Det är helt utelämnat för användaren att läsa vad den själv vill 

och ingen tvingar användaren att läsa en blogg. (Frankel, 2007) Ett företag som använder sig av 

bloggar är Starcom. De köper platser på bloggar, de hjälper sina kunder att använda 

Internetannonser eller andra mer specifika platser. Sjökvist anser att bloggtrenden kommer att 

utvecklas, idag kan en blogg vara lika stor som en tidning. Enligt Sjökvist når Internetannonser 

och annan reklam ut till lika många som en vanlig tidning gör. Som mediabyrå kan det många 

gånger vara effektivt att ”ligga steget före” och använda det senaste inom medieutvecklingen. För 

många har bloggen etablerat sig nyligen medans Starcom har använt bloggar under en längre tid 

och ser det inte som ”dagens nyhet”.  

 

Enligt Bengtsson et al. (2007) ligger det i människans natur att följa utvecklingen och vara mobil. 

Idag ställs det höga krav på revolutionerande och innovativa idéer inom mediebranschen. 

Beträffande dagens medietrend menar Sjökvist att dagens media är mer hård och vulgär, den har 

blivit mer grov och extrem. Exempel på detta är TV-programmen Robinson, Grillad, Sveriges 

värsta bilförare och Whipe out. Fokus i dessa program ligger på att håna, utmana och även i vissa 

fall skämta med personer. Trenden idag går ut på att TV-tittarna vill att det ska hända något 

extremt, det ska vara hög spänning.  För några år sedan var trenden mer mysigfaktor, tittarna ville 

känna sympati och empati, exempel på detta var Bonde söker fru. Kanske söker dagens tittare 

mer spänning och action för att förgylla sitt egna vardagsliv. Att se kändisar utmanas och kanske 

misslyckas som alla andra vanliga ”svenssons” kan också vara en orsak. För att en trend ska 

utvecklas måste den även ändras och nästa trend följer en annan tråd än den vulgära.  
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5.1.3 Emotionell media enligt Starcom 

Enligt Pihlsgård et al. (2006) är grunden i marknadsföring att utgå ifrån behov. Alla människor 

har fysiska behov så som törst, hunger och sociala behov så som trygghet och uppskattning. 

Sjökvist menar att konsumentens behov är i centrum. Det är mer effektivt att visa att man kan 

prata i telefon med den man är kär i istället för att visa alla funktioner och egenskaper en telefon 

har. Detta väcker mer intresse och når djupare hos konsumenten. Eftersom den tekniska 

utvecklingen idag känns väldigt snabb blir vi inte längre så överträffade över alla positiva 

egenskaper en ny produkt har, utan ser det istället som en sak i vardagen och att anspela på 

emotion kan ofta fungera, precis som Starcom många gånger utgår ifrån.  

5.1.4 Media och medieutveckling enligt Picnic 

Enligt Parment (2008) utvecklas internetmarknadsföring ständigt och nya möjligheter skapas 

konstant. Idag är det bland annat enkelt att marknadsföra sig själv på Internet. Till exempel finns 

bloggar som öppnat en helt ny värld inom Internetvärlden och skapat en ny sorts kändisar. Enligt 

Barck och Gustafsson har det skett en enorm förändring beträffande reklamen de senaste 10 åren. 

Den största skillnaden är just datorer och Internet, vilket säkert märks i de företag som har 

Internet som ett huvudstöd.  

Frankel (2007) skriver att med Internet går det snabbt att navigera, surfa och söka. Nyheter 

sprider sig snabbt men glöden kan även slockna lika snabbt. Nyheten kan sjunka tillbaka när 

något annat kommer i centrum, detta kan ses som Internets olika sidor och som marknadsförare 

bör man dra nytta av de olika situationerna. På Internet är användaren den som har makten, den 

kan själv bestämma vad den vill göra och se på. Barck och Gustafsson menar att tempot idag går 

mycket snabbt. Ber en kund om en annons inom några dagar går det idag att ordna medan det för 

några år sedan tog mycket längre tid. Alla följer de trender som uppkommer och hakar på vad de 

andra gör, när trenden läggs ner uppkommer nytt och alla börjar om igen. Detta är det snabba 

informationssamhället, och anpassar sig inte företag finns det risk att inte överleva.  

Jedbratt (1999) menar att tack vare att samhället med tiden blivit mer dygnsöppet blir kunderna 

allt svårare att nå. De överröstas av information och den traditionella reklamen har fått sämre 

verkan. Kostnaderna har även sänkts tack vare digitaliseringen. Gällande frågan om hur reklamen 

kan ta skada menar Barck och Gustafsson att den nya tekniken kan skada reklamen. Idag går det 
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att spola förbi reklamen och TV-reklam är inte längre lika populärt. Dagens samhälle ska gå 

snabbt och många gånger är det inte lika viktigt med hur det ser ut. De tror även att reklamen 

kommer att fortsätta i det digitala och kvalité blir allt viktigare. En anledning till att företag 

anlitar reklambyråer kan vara just att informationssamhället har vuxit så mycket att det blir näst 

intill omöjligt att slå sig fram och nå ut till sina kunder utan experthjälp.  

5.1.5 Picnics kunder 

Barck och Gustafsson anser att det är lättare med budskapet när det gäller en gammal kund. Då 

vet de redan vart kunden vill synas och vart det är lönsamt. Vid en annons är det viktigt att tänka 

på budskapet och vad kunden har för mål. Enligt Bergström (2007) måste sändaren göra en 

avgränsning för att avskilja hur budskapet ska tolkas. Det är viktigt att inte skapa för mycket 

fakta och för lite sammanhang. Budskapet kräver också struktur, uppbyggnaden och mönster 

bland texter och bilder ska bygga upp det sändaren vill förmedla. Befintliga kunder kan fungera 

som en lathund för Picnic där de vet vilka projekt som blir framgångsrika samt vad företaget står 

för och hur de vill uppfattas.  

Det gäller att överrösta det höga bruset i dagens samhälle, och ju högre vi skriker desto fler 

överröstar vi. Men även skriket ökar bruset och tillslut lyssnar mottagaren utan att höra, tittar utan 

att se och berörs utan att känna. Att formulera och forma rätt budskap är idag avgörande för om 

informationen ska nå fram. (Bergström, 2007) På Picnic hjälper de kunden att tränga igenom 

mediebruset genom att verkligen synas. Detta gör de genom att hålla sig till kundens profilering 

och följa den röda tråden. Barck och Gustafsson anser att många företag kan välja att gå emot sin 

röda tråd men i många fall kan detta leda till ett skadat varumärke. Att vara avvikande kan ibland 

fungera effektivt men det kan även gå åt andra hållet precis som Barck och Gustafsson beskriver. 

Därför är det viktigt att veta vad företaget står för från början och hur de vill uppfattas av 

omgivningen.  

5.1.6 Uppseendeväckande och emotionell reklam enligt Picnic 

Idag väljer kunder ofta med emotionella val menar Barck och Gustafsson. Det har blivit allt mer 

viktigt med närproducerat och svanenmärkt. Att utnyttja emotionella val kan fungera ibland, det 

är tryggt att välja ett redan känt varumärke. Enligt Barck och Gustafsson är kunders behov viktigt 

att anspela på, något kunden känner igen visar trygghet och man måste vara konsekvent i sin 
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profilering. Enligt Söderlund (2003) lägger man mindre vikt vid själva produkten när man 

använder sig av emotionsladdad marknadsföring. Det handlar mer om att sätta konsumenten i ett 

positivt emotionellt tillstånd.  

Enligt Petersson och Pettersson (2000) tas många knep till för att skapa uppseendeväckande 

reklam. Men man får inte glömma det viktigaste gällande annonser och TV-reklamer, utseendet 

och utformningen på själva reklamen. Allt som avviker mot omgivningen skapar lätt 

uppmärksamhet. Enligt Barck och Gustafsson är uppseendeväckande reklam helt beroende av 

vad kunden vågar stå för, det går inte göra något stort och vågat om inte kunden är med på det. 

Ibland kan det vara svårt att skapa uppseendeväckande reklam eftersom reklamen helst ska följa 

företagets mönster och värderingar. Ett annorlunda uppdrag för Picnic var när de gjorde 

klippdockor för ett inkassoföretag, en uppseendeväckande reklam är oftast en oväntad reklam. 

Petersson och Pettersson (2000) skriver att ytterligare exempel på behov är: att avvika, att fly, att 

uppnå estetiska och visuella mål och tillfredsställa nyfikenhet. Just det är reklambyråns största 

uppgift, att utforma annonser och annan reklam på bästa sätt för att kunden ska uppmärksamma 

företagets produkter och tjänster.  

5.1.7 Media och medieutveckling enligt Klassons Mediabyrå 

Klasson anser att de senaste åren har det blivit mer fokus på Internet, tidningar startar 

nätupplagor och radio och TV läggs ut på nätet. Han tror att tablåernas tid snart kommer att vara 

över med tanke på att man har möjligheten att titta och lyssna när man vill. Frankel (2007) 

skriver att med Internet går det snabbt att navigera, surfa och söka. Nyheter sprider sig snabbt 

men glöden kan även slockna lika snabbt. Nyheten kan sjunka tillbaka när något annat kommer i 

centrum, detta kan ses som Internets olika sidor och som marknadsförare bör man dra nytta av de 

olika situationerna. På Internet är användaren den som har makten, den kan själv bestämma vad 

den vill göra och se på.  

Beträffande Internets positiva sidor är det ingen ovanlighet att Internet används till det mesta 

idag. Precis som Klasson menar så kommer nog tablåernas tid snart vara över då Internet är både 

enklare, mer tillgängligt och snabbare. Till skillnad från Frankel (2007) såg Klasson ingen 

nackdel i Internet utan fokuserade mest på Internets genomslagskraft.  
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Frankel (2007) menar att bara de som kan göra sina röster hörda kan märkas, som konsekvens av 

det ökade bruset och den ökade konkurrensen om webbanvändarnas uppmärksamhet följer också 

högre trösklar, alltså att kunna uppmärksammas mer. Konsumenten har ofta en begränsad 

möjlighet att ta sig tid till information, därför måste informationen innehålla ett visst mervärde. 

Klassons Mediabyrå hjälper sina kunder att tränga igenom mediebruset genom att fånga läsaren 

på så snabbt som möjligt. Det är viktigt att kunna göra sig kortfattad och skarp, företagets egna 

texter har mer än halverats under de senaste sex åren. Det mervärde som Frankel (2007) beskriver 

kan vara att just att göra sig kortfattad och skarp eftersom kunden idag inte alltid har den tid till 

informationen som krävs.  

5.1.8 Klassons Mediabyrås kunder 

På Klassons Mediabyrå gör de en noggrann målgruppsanalys för att deras kunders budskap ska 

komma ut på rätt sätt. De anser även att det är mycket viktigt att ha full kompetens beträffande 

kunders produkter eller tjänster. Enligt Bergström (2007) måste sändaren göra en avgränsning för 

att avskilja hur budskapet ska tolkas. Det är viktigt att inte skapa för mycket fakta och för lite 

sammanhang. Budskapet kräver också struktur, uppbyggnaden och mönster bland texter och 

bilder ska bygga upp det sändaren vill förmedla. 

En av de viktigaste uppgifterna för Klassons är att förmedla rätt budskap, grunden är då 

målgruppsanalysen de alltid genomför. Precis som Bergström (2007) nämner är strukturen av central 

betydelse och bör anpassas efter kundens röda tråd.  

5.1.9 Uppseendeväckande och emotionella val enligt Klassons Mediabyrå 

Klasson anser att emotionella val görs i stort sett alltid. Detta bygger på våra behov av att bli 

bekräftade, känna trygghet, gemenskap med mera. Emotionen är viktigt, men ännu viktigare är att 

peka på ett behov. Behöver vi något och ser nytta med det är vi villiga att spendera pengar på det. 

Detta stämmer överens med vad Bergström (2007) skriver, det aktuella budskapet måste nå 

mottagaren vid rätt tid. Har vi ett behov leder det ofta till köp, ser kunden något i rätt just tid har 

kommunikationen träffat rätt läge.  

Klasson anser att det ibland kan behövas jobba mer med produktplacering i filmer och TV-

program. Att se en kändis köra en viss bilmodell påverkar och skapar behov hos oss att vara 

likadana. Kändisen fungerar som referens och det är oftast den bästa marknadsföringen. Enligt 
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Parment (2008) representerar en kändis oftast något, eller har gjort något, som konsumenten 

gillar och då automatiskt även dras till produkten i annonsen. Attraktionen man har till kändisen 

överförs på produkten/varumärket den ses med. Därefter när produkten eller varumärket syns 

utan celebriteten, kopplas det fortfarande till den kända personen. Att köpa samma produkter som 

en kändis ger ofta förhoppningar om att senare se ut och fungera som kändisen.  

5.1.10 Media och medieutveckling enligt 7billion 

Mattiasson anser att webben är social och budskap sprids snabbare än någonsin från bloggare till 

läsare, från vän till vän. Detta kan kopplas ihop med det Frankel (2007) skriver om Internets olika 

sidor, detta kan ses som en av de positiva. Enligt Mattiasson har Internet har vänt upp och ner på 

alla traditionella kommunikationsmodeller. Istället för att kommunicera från företag till målgrupp 

kommunicerar man från företag till bloggare och ens egna kunder och låter dessa i sin tur 

kommunicera budskapen vidare till företagets målgrupp. Med utgångspunkt från Internet kan så i 

stort sett alla nå alla jorden runt. Att kommunicera från företag till bloggare att ses som en smart, 

enkel och billig genväg.  

5.1.11 Uppseendeväckande och emotionell media enligt 7billion 

Söderlund (2003) menar att konsumenten kan bli påverkad av emotionell reklam utan att vara 

medveten om det. Reklam som talar till någons känslor är svårare att bygga upp en mur mot och 

på så sätt kan denna typ av reklam ses som en genväg inom marknadsföring. Dagens samhälle 

kan ses som negativt inriktat på grund av mycket stress och liknande, därför kan en annons med 

positiva budskap vara väldigt tilltalande. Mattiasson anser att emotionella val har man gjort i flera 

årtionden och det var nog det som gjorde att kommunikation blev det den är idag. Tiderna 

förändras och sättet företag bygger varumärken på förändras. För länge sedan kommunicerade 

man värdet i produkten. Därefter byggde man på det emotionella. Idag är det allt viktigare att 

framställa företaget i bra dager, att man tar ansvar på olika sätt, som exempelvis personal, miljö, 

fattigdom, ekologiska varor och korrekta villkor.  

 

Anledningen till att man i årtionden har byggt på emotionella val är för att de alltid finns där, 

människor kommer ständigt att ha behov. Precis som Söderlund (2003) menar så kan behovet 

finnas där utan att du kanske vet om det och alltså påverkas omedvetet. Den utveckling som har 
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skett kan ses som nödvändig, annars stannar utvecklingen upp och inget motiverar och tvingar 

företaget att bli bättre.  

 

7billion arbetar med så kallade trovärdiga källor för målgruppen. Företags befintliga kunder, 

bloggare och vänner är trovärdiga källor. Traditionella mediekanaler såsom TV och radio saknar 

trovärdighet hos konsumenten eftersom alla vet att målet med den kommunikationen är att 

”sälja”. Enligt Parment (2008) skapar det stor känsla av pålitlighet då en kändis är med i 

reklamen. Då en kändis gör reklam för smink anses de experter eftersom de ofta själva är vackra 

och kunden känner till vem personen är.  

 

Att spegla på något man känner igen höjer trovärdigheten, även om det är en vän eller en kändis. 

Att se eller höra någon berätta kan fungera som ett slags bevis om kunden är osäker.  En kändis 

ser många upp till och att skaffa samma produkter ger förhoppningar om att bli lika vacker.  

 

Enligt Mattiasson är reklamen rätt död, det är inte så många som lyssnar på den. En stor 

anledning till detta är att det finns för mycket information. Enligt Bergström (2007) hade 

människan kollapsat om den tagit in all information den blir tilldelad. Idag blir vi omringade och 

påpackade mycket information och budskap under dagen, vilket gör att vi ibland blir 

oanträffbara, vi tar fram vårat så kallade filterförsvar. Mattiasson menar att om man istället som 

företag ger ett mervärde till sina kunder och till bloggare som själva sprider budskapet vidare 

behövs inte uppseendeväckande reklam. Det går inte att alla världens reklam, kommunikations 

och PR-byråer försöker göra uppseendeväckande saker, alla kan per definition inte lyckas. Att 

arbeta med uppseendeväckande reklam tillhör 80- och 90 talet. Uppseendeväckande reklam blir i 

sådant fall att påverka bloggare och företagets kunder till att sprida budskapet, vilket knappt kan 

ses till uppseendeväckande reklam.  

 

Enligt Mattiasson är bloggar den billigast och mest effektiva kanalen som finns för 

marknadskommunikation idag och de hjälper kunder att fatta beslut. Bloggar hjälper också 

kunder att uttrycka sin frustration, men även glädje, över vad de tycker om ett företag. Det finns 

många bloggar som har förstört företag för att de skrivit ett negativt inlägg om deras missnöje. 
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Att det skrivs något negativt som kan skada företagets rykte kan bara lagen sätta stopp för enligt 

Frankel (2005), så detta kan ge en rimlig förklaring till varför vissa destruktiva meningar 

uppkommer, ordet är fritt.  

5.1.12 Eventmarknadsföring enligt Hansen 

Enligt Lanner och Söderberg (2006) måste man skapa långvariga relationer i dagens 

konkurrensfyllda samhälle. Lojala kunder är viktiga för att kunna klara sig då det finns många 

liknande varor, liknande priser och dylikt. Hansen utför alltid nöjdkundundersökningar och följer 

alltid upp de event de anordnar. För att kunna bli bättre och behålla sina befintliga kunder är det 

viktigt att höra deras synpunkter och åsikter.  

 

Eventmarknadsföring handlar inte bara om en specifik produkt, även om det i vissa fall kan 

framstå som det. Det handlar om att ändra, skapa och förstärka inställningar och beteenden. 

Eriksson på Hansen menar att ett event är ett marknadsföringsverktyg och det hjälper till att 

stärka företagets varumärke. Att kunna träffa kunden live ger ett bättre och starkare intryck då 

den kan uppleva med alla sinnen. Lanner och Söderberg (2006) skriver att eventmarknadsföring 

inte bara handlar om att hålla storslagna fester, ha roligt och underhålla konsumenter. Det är ett 

effektivt strategiskt verktyg när det används på rätt sätt. Detta håller även Eriksson med om då 

hon påpekar att ett event är en stark förstärkning av varumärket. Att kunna träffa exempelvis 

kunden live och få den att uppleva med alla sinnen gör ett kraftfullt intryck, kunden får då själv, 

känna, se och röra.  

 

Enligt Parment (2008) kan media uppmärksamma eventet och då kan TV-kanaler och tidningar 

göra reportage om aktiviteterna. På så vis finner man nya vägar att nå sina målgrupper på. Det 

mest mediala uppmärksamma eventet för Hansen var Volvo Oceanrace. Då ansvarade de för 

måltid, boende och andra aktiviteter under eventet.  Att TV kan närvara är bra reklam eftersom de 

oftast når ut till en stor målgrupp.  
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5.2 Företag mot företag 

5.2.1 Verksamheten 

De företag vi valde har olika inriktningar. Picnic är en reklambyrå som bland annat arbetar med 

logotyper, grafisk formgivning och broschyrer medans Starcom är en mediebyrå och har sin 

inriktning mot all slags media, från TV till butiksreklam. Dessa företag skiljer sig även åt i 

storlek, Starcom är en stor mediabyrå i Stockholm med sammanlagt 90 stycken anställda. Picnic 

är en mindre reklambyrå i Lidköping med tre heltidsanställda.     

7billion och Klassons Mediabyrå arbetar båda med någon form av information. Båda har dock 

olika inriktningar. Tyngdpunkten för Klassons ligger i produktion av texter och bilder till 

nyhetstidningar, kundtidningar, nyhetsbrev, broschyrer och webbsidor, reklam och information. 

7billions inriktning är mer åt social media, såsom marknadsundersökningar och sälj i sociala 

mediekanaler. Hansens arbetar också med kommunikation men med en helt annan inriktning. De 

arbetar ute hos kunden med event, där se och röra blir viktiga sinnen.  

5.2.2 Media, reklam och utveckling 

Det de flesta företag är överens om är att Internet har varit en stor faktor i medieutvecklingen. 

Idag styrs det mesta över Internet och kunden har själv en stor makt. Enligt Klasson kommer 

framtidens media och reklam bli mer individuell, kunden kommer att kunna välja vad den vill se 

och lyssna och valfriheten kommer att bli större. Kunden får själv möjlighet att välja kanal. 

Picnic menar att med hjälp av Internet och utvecklingen har levnadstiden förkortats för både 

reklam och media. Idag går det snabbt att hitta, söka och jämföra information. Genom detta 

kommer vi tillbaka till vår problemdiskussion. I dag går allting snabbt och det är svårt att nå ut 

till kunden i detta stora informationssamhälle. 

 

Sjökvist på Starcom påvisade den vulgära medietrenden, där TV-programmen ska vara 

spännande och utmanande. Detta var något ingen annan byrå påpekade, en anledning kan vara att 

Starcom jobbar mycket mer med TV och är mer insatt i detta. Mattiasson på 7billion fokuserade 

mer på försäljningen och stödet att sälja mer. Barck och Gustafsson Picnic menar att det kommer 

satsas mer på kvalité men samtidigt ska allting gå snabbare och att få fram ett färdigt material till 

kunden ska kunna ske på begärd tid. Sjökvist på Starcom gick helt emot Picnics åsikter vad gäller 



49 

 

kvalité, han ansåg att kvalité inte alls är så viktigt idag. Trenden lutar mer åt att kränga på kunden 

produkter och tjänster eller att anspela på behov. Det är viktigare att visa hur du kan prata i 

telefon med den du är kär i än att påvisa alla bra funktioner med mobiltelefonen.  

 

Sjökvist ansåg att följa utvecklingen är avgörande, det gäller att vara nyfiken och intresserad 

eftersom utvecklingen är ett naturligt steg. De traditionella medierna finns fortfarande kvar men 

enligt Klasson man som byrå följa de nya medierna som dyker upp. Ett sätt Picnic använder sig 

av är att följa sina samarbetspartners och lära sig hur den nya trenden ser ut genom att iaktta. 

Dock gäller det att vara uppmärksammad då man inte säkert kan veta att de gör på rätt sätt, eller 

är bäst uppdaterade. Precis som de andra byråerna är Mattiasson på 7billion övertygad om att den 

traditionella reklamen kommer att minska. Nu är det mer social media som står i fokus där 

försäljning är det centrala och även om det är svårt att nå ut med sitt budskap har det aldrig varit 

lättare att sprida sin information. Problemet är att kunden ska ta till sig det och inte selektera bort 

det.  

5.2.3 Kunder 

Gemensamt för både Starcom, Picnic, Klassons och 7billion är att de lägger upp en brief med 

sina kunder och efter avslutade projekt görs alltid en utvärdering. Starcoms ledord är relevans och 

träffsäkerhet, de arbetar mycket med att vara på rätt plats. 7billion anser sig ha en nära relation 

till kunden och agerar som rådgivare och presenterar egna idéer. Även Picnic anser sig ha vissa 

nära relationer till sina kunder, är det en redan befintlig kund blir även själv arbetet lättare 

eftersom de vet vad kunden vill uppnå och vad som är lönsamt. 

Att göra en utvärdering efter varje projekt kan vara lika betydelsefullt som själva utförandet, dels 

genom att lära sig vad som fungerade bra och vad som kan förbättras till nästa gång. En annan 

viktig punkt i utvärderingen är kundnöjdheten och om resultatet uppnådde det förväntade värdet, 

är kunden nöjd är sannolikheten stor att de anställer byrån igen blir en trogen kund. Gemensamt 

för byråerna vi intervjuade är att de arbetar mycket med att förstå kundens målgrupp och vad 

kunden vill få ut av projektet. Gemensamt för Klassons och Picnic är den snabba arbetsprocessen, 

deras kunder kräver ofta att det ska gå snabbt vilket båda byråerna försöker sträva efter. Enligt 

Picnic är det idag lättare att få fram färdigt material snabbt än vad det var för några år sedan.   
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5.2.4 Uppseendeväckande och emotionell media  

Idag väljer kunder ofta med emotionella val menar Barck och Gustafsson på Picnic. Det har blivit 

allt mer viktigt med närproducerat och svanenmärkt, precis som Mattiasson på 7billion påvisade 

om att man tar mer ansvar på olika sätt.  

Vad beträffar uppseendeväckande reklam hade alla företag olika syn. Starcom arbetar inte på 

samma sätt med uppseendeväckande reklam som exempelvis Picnic gör, de är heller inte lika 

insatta i detta eftersom det inte är deras område. Picnic ansåg att uppseendeväckande reklam 

beror på vad kunden vill stå för samt hur mycket man vågar sticka ut. En uppseendeväckande 

reklam kan vara ett annorlunda uppdrag. Paralleller till detta kan dras till Klassons åsikter, då han 

ansåg att raka besked och inget extremt kännetecknade uppseendeväckande reklam. Något att 

relatera till samt dra nytta av var även ett kännetecken. Social media som 7billion arbetar med 

behöver inte vara uppseendeväckande. Budskapet behöver inte skrikas ut, att sprida budskapet 

genom kunder, vänner och bloggare kan vara ett lättare sätt.  

 

Enligt Birgitta på Hansen handlar inte bara uppseendeväckande reklam om budskap eller att 

spegla något speciellt, det kan bara vara ett event som av någon anledning nått ut till många 

kunder. Ett exempel på uppseendeväckande reklam för Hansen var ett av deras event. Detta 

uppmärksammades stort medialt och hade särskilda teman.  

 

Enligt en stor del av vår teori och huvudämnet i denna uppsats, är att budskapet blir svårare att 

sprida. All information och mediebruset gör det svårare att nå ut till kunden. Detta sa Mattiasson 

på 7billion helt emot och ansåg att det idag är lättare att sprida kunders budskap än vad det 

någonsin har varit. Möjlighetsfönstret är mycket stort eftersom vi är inne i ett paradigmskifte i 

kommunikationen, från traditionell- till social media. Så beroende på hur man ser det, kan det 

både vara lättare och svårare att nå ut med sin information i dagens samhälle.  
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6. Slutsatser 

I detta sista kapitel ska vi utifrån det som upptäckts i analyskapitlet, redovisa ifall syftet med 

arbetet har uppnåtts och vilket resultat vi fått fram. Genom att återkoppla till det inledande 

avsnittet binds säcken ihop och problemformuleringen besvaras.  Vi ska även reflektera över hur 

vårt arbete har gått och ge rekommendationer till deltagande företag. Baserat på vad vi stött på 

under arbetets gång och de resultat vi fått fram, ska vi ge förslag på hur arbetet kan fortsättas i 

form av framtida vidare forskning. 

6.1 Resultat 

Problemet i dagens kommunikations- och mediesamhälle är att kommunikationskanalerna är 

överbelastade och konsumenterna blir överbelastade av reklambudskap. Det skapar till en viss 

gräns en negativ inställning till reklam och vissa konsumenter lär sig att inte ta åt sig av 

budskapen. Men tack vare den ständiga utvecklingen av kommunikations- och mediemarknaden 

finns det alltid nya verktyg att använda sig av för att skapa uppseendeväckande reklam som når ut 

till konsumenterna trots detta mediebrus. Vi har i detta arbete undersökt vilken typ av reklam som 

drar till sig uppmärksamhet och på så sätt lättare når konsumenterna. 

 

Marknadsföringsvärlden håller ett högt tempo idag och valmöjligheterna blir allt fler. Media har 

blivit allt mer socialt inriktat och budskapen sprids allt snabbare. Vi anser att vanlig reklam 

såsom TV-reklam och annonser i tidningar anses inte väga lika tungt som det gjorde förr. Den 

typen av reklam når allt färre och färre. Kommunikationen konsumenter emellan är idag den 

viktigaste och den som anses ha högst tillförlitlighet och den typen av kommunikation sker allt 

mer digitalt. 

 

Internetmarknadsföring är effektivt för att det är mycket lättare att nå rätt målgrupp i 

webbvärlden. Internetanvändare går in på sidor de är intresserade av och möts av relaterad 

reklam. Hela samhället idag är snabbt, konsumenter vill att allt ska gå snabbt och smidigt och 

internet passar då in, eftersom det är tillgängligt, snabbt och smidigt. Därför anser vi att ett idag 

fungerande kommunikationsverktyg är internet och framförallt bloggar. Det är en billig, enkel 

och effektiv kommunikationskanal som på ett socialt sätt snabbt sprider ett budskap. En bloggare 

som tipsar sina läsare om en produkt tror vi har en större trovärdighet än en annons i en tidning. 
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Vi tror att läsarna av en blogg upplever känna mer personlig kommunikation än tidningsläsare, 

vilket tilltalar mer. Individer idag vill inte vara en del av ett massamhälle utan vill känna sig 

utvalda och speciella.  

 

För att rikta sin reklam rätt borde ett företag anpassa sin media efter företagets målgrupp. 

Konsumenter idag är vana vid att få som de vill när de vill det och därför borde ett företags 

marknadsföring utgå ifrån den potentiella kundens behov i centrum. Vi upplever det som att 

egentligen är all konsumtion tillfredsställelse av behov, även om det bara gäller ett så kallat 

”habegär”. Alla beslut som vi gör är baserad på något vi vill, behöver eller önskar, alltså det vi 

vill kalla behov. Därför anser vi oss kunna säga, med stöd från både teori och empiri, att behov är 

grunden i marknadsföring, även specifikt inriktat på uppseende väckande marknadsföring.  

 

Behov och emotioner går hand i hand och konsumenter idag gör emotionella val inom 

konsumtion vilket kan användas inom marknadsföring. Att göra emotionella val bygger på att få 

sina behov tillfredsställda. Speciellt kan man fokusera på sociala behov som upplevs vara allt 

viktigare. Man vill konsumera rätt varor som anses ha rätt status i umgängeskretsen och det man 

handlar representerar ens livsstil. Vi kan bara se i vår omgivning att för många är det viktigt att 

handla miljövänliga varor och på så sätt visar sin åsikt genom konsumtion. Många handlar dyra 

märkesvaror för att det ger högre status och en personlig tillfredsställelse. Detta är den nya 

generationens konsumenter, där fler av konsumtionsvalen är emotionella än de som är rationella.  

 

Utvecklingen inom media går så fort att det som vi ansåg vara ett aktuellt ämne till uppsats, 

uppseende väckande reklam, har redan hunnit bli ett omodernt begrepp enligt vår empiri. Den 

typen av reklam vi ville forska om kallas snarare oväntad reklam, vilken oftast är mer hård och 

vulgär då trenden just nu är mer grov och extrem marknadsföring. Det kan man se allt mer i 

samhället, som är överbelastat av företag som vill slå sig fram, vilket leder till att det mesta inom 

marknadsföring redan gjorts och om man väljer att göra något nytt får man gå in på nya spår och 

göra det som ingen vågat göra innan.  
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Eventmarknadsföring är ett område som vi anser ha många möjligheter kvar. Det var inte 

längesedan eventmarknadsföring började användas på rätt sätt och med god kreativitet och 

planering finns det många möjligheter som kan locka till sig konsumenternas uppmärksamhet. 

Det kan på ett effektivt sätt förmedla ett specifikt budskap och nå ut till konsumenterna utan att 

man behöver anordna ett stort jippo. Det kan räcka med kreativ annonsering så som i 

parkeringshus och på toaletter, där det är lättillgängligt för konsumenter utan att det stör eller 

hindrar konsumentens vardag.   

 

Vi anser att om ett event uppmärksammas av klassisk media kan det vara den bästa typen av 

reklam. Ifall TV-nyheterna eller en tidningsartikel handlar om ett evenemang innebär det att det 

var en oväntad aktivitet som lämnade ett starkt intryck hos konsumenterna som de minns.  Det är 

precis vad det redaktionella materialet sedan sänder för budskap till konsumenterna och de får 

förhoppningsvis i sin tur positiv inställning till eventet och företaget bakom det.  

 

Vi anser oss kunna dra slutsatsen att konsumenter idag inte vill matas av information och bli 

påtvingade budskap. De vill istället själva söka den informationen de är ute efter när och hur det 

passar. Vi tror att individualitet är framtiden inom media. Det kan hända att masskommunikation 

med tiden inte längre kunna användas, då allt fler individer har många olika, starka viljor. Istället 

får företag finnas på rätt plats vid rätt tillfälle när en konsument väljer att tillfredsställa ett behov. 

Vid alla tillfällen man väljer att förmedla ett budskap utåt är det viktigt att alltid visa upp en 

enhetlig bild av företaget. 

 

För att svara på vår frågeställning ”Hur når man som företagare ut till konsumenterna med sina 

budskap i ett reklamfyllt samhälle?” får vi ta upp olika variabler. Vi har kommit fram till att det 

viktiga för marknadsföring är att utgå från de potentiella kundernas behov och göra reklam så 

individuell som möjligt. Därför är det viktigt att kunna specificera sitt företags målgrupp. Vidare 

för att fånga målgruppens uppmärksamhet verkar det vara mest effektivt att använda nyare 

kommunikationskanaler såsom Internet, bloggar och event. Vad som gäller utformningen av 

reklamen har senaste trender varit vågade motiv, kanske till och med provocerande då det som 
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inte gjort innan drar till sig uppmärksamhet, men reklamen borde alltid stämma överrens med 

företagets värderingar och visioner. 

 

Vi anser oss ha uppnått syftet med detta arbete. Syftet att undersöka hur företagen borde använda 

marknadsföring för att väcka uppmärksamhet och nå konsumenter i ett snabbt utvecklande och 

reklamfyllt samhälle uppnåddes tack vare intervjuerna vi genomförde som gav oss inblick i hur 

valda företag jobbar för att slå sig fram genom mediebruset. Syftet att spegla mediernas 

utveckling, nya effektiva media och hur företag kan anpassa sig till detta besvarades också tack 

vare intervjuerna efter att vi fått djupare förståelse inom ämnet från diverse litteratur. Slutligen 

har vi tillsammans med teorin och empirin kunnat hitta kommunikationsverktyg som är mer 

effektiva än andra idag och på så sätt uppnått den sista punkten med syftet. 

6.2 Rekommendationer 

Starcom är redan väl medvetna om vad som behövs för att nå konsumenter och hur snabbt media 

utvecklas och följer i stort sett redan alla våra resultat. Det vi kan rekommendera dem för att få 

möjligheten att nå bättre marknadsposition inom sin bransch är att ligga före sin tid och 

konkurrenter. På Starcom är de medvetna om att media utvecklas och därför skulle de kunna 

förutspå framtida trender inom media och marknadsföring och till och med skapa dem. På så sätt 

skulle de vara först med något unikt, vilket väcker uppmärksamhet. 

 

Även Picnic kommunikation skulle vi vilja rekommendera, precis som Starcom, att satsa på 

framtiden, ligga före sin tid och vara först med marknadsföringstrender. Picnic kommunikation 

fokuserar mycket på snabbhet och effektivitet men även deras kunder behov och mål, så att all 

material följer kundens profilering. Det är jätteviktigt men vi skulle även vilja rekommendera 

Picnic kommunikation och att inte glömma kundernas konsumenter, alltså målgrupp, då deras 

behov egentligen är viktigast att tillfredsställa och att rätt slutkonsuments behov blir 

tillfredsställda.  

 

Klassons Mediabyrå satsar på att ha enkel med skarp marknadsföring för att snabbt fånga 

konsumenten trots mediebruset. Även om de fokuserar mycket på internet i sin verksamhet 

använder de sig inte av bloggar, vilket vi skulle rekommendera dem att börja med. För deras egna 
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verksamhet har det antagligen ingen större verkan, men att de hjälper sina kunder att synas på rätt 

typ av bloggar i rätt typ av sammanhang kan vara mycket effektivt. Vi anser att det är viktigt att 

de hakar på trender för att ge kunderna en uppdaterad känsla i den service de erbjuder. 

 

7billion arbetar med sociala media vilket är helt rätt enligt våra resultat. De anser att upplevt 

mervärde hos konsumenten och uppbyggande av varumärkesidentitet är tunga punkter inom 

marknadsföring.  Det som vi upplever 7billion kan förbättra i sin verksamhet är att lägga mer 

fokus på målgruppens behov och satsa mer på individualitet inom marknadsföring, då det räknas 

vara framtiden inom reklam. Alltså att få potentiella kunder känna att marknadsföringen talar till 

just dem och får dem att känna sig speciella och utvalda. 

 

Hansen är ett konferens- och eventföretag som förstått vikten av eventmarknadsföring och vad 

det kan göra för ett varumärke. Även om Hansen redan satsar på events där kunden får använda 

alla sinnen och upplever starkt intryck vill vi rekommendera dem att jobba för att få redaktionellt 

material som rapporterar om tidigare events och på så sätt ger kostnadsfri exponering. Vi tror 

även på kreativ annonsering och likande, alltså enkel och billig eventmarknadsföring medstor 

effekt, vilket vi skulle rekommendera företaget att börja använda mer.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Under processens gång har vi observerat hur viktiga konsumenters behov är för marknadsföring i 

alla skeden. Därför tror vi ett viktigt forskningsområde är att undersöka hur man genom 

produkter och marknadsföring kan tilltala och tillfredsställa potentiella kunders behov. För att 

forska vidare utifrån vår studie kan man utgå från vår problemställning, hur man når konsumenter 

i ett reklamfyllt samhälle men istället välja att fokusera endast på konsumenters behov och gå på 

djupet inom området. 

 

Det hade varit betydelsefullt för marknadsföring att veta hur man rent visuellt sett kan locka fram 

behov och få konsumenter känna att denna produkt är svaret på deras behov. Alltså kan man 

forska i ifall vissa färger, former och andra designmässiga aspekter kan skapa ett behov baserat 

på endast visuell exponering. 
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Vidare kan man utveckla detta till hur man går från att fångat individens uppmärksamhet till att 

den lockas till ett köp. Bara för att marknadsföringen lyckas få konsumenten att uppmärksamma 

varumärket eller produkten behöver inte det innebära att företagets lönsamhet påverkar positivt. 

Därför kan ett viktigt forskningsområde vara hur man kan omvandla en konsuments 

uppmärksamhet till ett faktiskt köp. 

6.4 Reflektioner 

Vårt arbete började i god tid och vi kända oss nöjda med vårt sätt att lägga upp arbetet. Eftersom 

vi var ute i god tid upplevde vi ha all tid på oss och lade stor fokus på teorin som var en av de 

inledande arbetsuppgifterna. Teorin blev för lång med delar som senare visade sig vara obrukbara 

och istället fick vi lägga ännu mer tid på att sortera teorin och rensa bort onödiga delar. Fokus på 

teorin blev aningen för stor och mindre tid lades ner på empirin som gjordes när vi hade ett mer 

pressat tidsschema. Det resulterade i att intervjuerna inte blev så utförligt gjorda som de hade 

kunnat vara. Vi ansåg det vara till vår fördel att göra flera intervjuer för att få så omfattande 

inblick i ämnet som möjligt, men undersökningen av varje specifikt företag kunde varit mer 

djupgående för att få en ännu starkare empiri. 

 

Vi upplevde det vara svårt att komma med rekommendationer till företagen vi intervjuat, alltså att 

applicera det vi lärt oss på verkliga företag. Mycket av det vi lärt oss, har vi lärt oss tack vare 

empirin och de företag vi intervjuat, och därför inte haft mycket nya kunskaper att föra tillbaka 

till företagen, eftersom vi valt företag som redan har mycket kunskaper inom ämnet och vet vad 

som krävs. När vi valde företag ville vi hitta passande företag som kan så mycket som möjligt om 

området och redan använder sig av de kommunikationsmedia vi undersökt i uppsatsen. På så sätt 

kunde vi bekräfta våra teorier men när det kom till att ge rekommendationer insåg vi att våra 

intervjuobjekt redan hade majoriteten av kunskaperna. Därför upplever vi våra 

rekommendationer vara begränsade. 

 

I slutet av vår arbetsprocess upplevde vi oss vara osäkra på delar av metodupplägg av en uppsats 

av denna typ. Vi hade inte försett oss med all detaljerad information vi borde haft, vilket 

resulterade i många småfel. Dessa hoppas vi med hjälp av rätt vägledning komplettera för att få 

uppsatsen mer akademiskt och metodiskt korrekt. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Frågor till reklam-, kommunikation- och mediabyråer 

1. Företagets verksamhetsområde? 

2. Anställda? 

3. Hur länge har det funnits? 

4. Vilken typ av media arbetar ni med? 

5. Hur har medieutvecklingen sett ut det senaste året, för 10 år sedan, skillnader? 

6. Hur hjälper ni era kunder att tränga igenom mediebruset och verkligen synas? 

7. Hur arbetar ni för att göra media så uppseendeväckande som möjligt? 

8. Vad är uppseendeväckande reklam för er? 

9. Hur går processen till när ni hjälper kunderna med upplägget? 

10. Hur tror ni framtidens media/reklam ser ut? 

11. Kunder? Hur jobbar ni med kunden? 

12. Hur har Internet förändrat media? 

13. Anser ni det är svårt att hänga med i medieutvecklingen? Hur gör ni? 

14. Hur gör ni för att just era kunders budskap ska komma fram? 

15. Arbetar ni med bloggar? Vad är er syn på bloggar? Anser ni att det ger mer makt och valfrihet 

bland kunden? 

16. Nya generationen konsumenter gör emotionella val, kan det utnyttjas? (väljer efter 

varumärke, konsumerar upplevelser mm)  

17. Kan ny teknik skada marknadsföringsvärlden? (Med digitalbox kan man spola förbi reklam)  
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18. Hur viktiga är kunders behov? Dra nytta av i reklam? (Trygghet, gemenskap, mat och andra 

behov) 

 

Frågor till eventföretag 

1. Verksamhetsområde? 

2. Anställda? 

3. Hur länge har företaget funnits? 

4. Vilken typ av events arbetar ni med? 

5. Hur arbetar ni med era kunder? Hur ser upplägget ut? Planeringen? 

6. Hur ser ni på events som ett marknadsföringsverktyg? 

7. Hur ser ett riktigt uppmärksammat/uppseendeväckande event ut för er? 

8. Hur tar ni tillvara på ett lyckat event? Misslyckat? 

 


