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Sammanfattning 

 

Det primära problem företag och reklambyråer idag försöker lösa är att endast en liten del av 

alla de kommunicerade budskapen når ut till de tänkta mottagarna, än mindre skapas den 

respons kommunikationen syftar till.  

 

Vi identifierar tre parametrar som bidragit till dagens marknads förändring. Dessa tre 

förändringar är medieutveckling, förändrat konsumtionsbeteende samt en fragmenterad 

marknad.  

 

Är lösningen att skrika ut budskapet för att nå alla eller är den nya lösningen att viska till ett 

fåtal? Det är en av de funderingar vi behandlar i uppsatsen. Vi är intresserade av 

kommunikationen mellan varumärkesinnehavarens förlängda arm, reklambyrån och 

konsumenten. Vi har haft ett kundperspektiv och vårt mål har varit att utforska hur 

konsumenter bedömer ett antal okonventionella marknadsföringsmetoder.  

 

I vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att konsumenter vill att 

marknadskommunikation ska vara underhållande och relevant för att de ska uppmärksamma 

den. Fokusgruppdeltagarna säger också att vänner har hög påverkansfaktor, och att de blir 

irriterade på reklam som upprepar sig. Den empiriska delen består även av intervjuer med 

reklambyråer. Dessa har gjorts i ett sent skede av uppsatsen och därför fungerat som en 

validering av de resonemang vi fört under rapporten.  

 

Vi har bearbetat resultaten från fokusgrupperna med i huvudsak kommunikations och 

konsumentbeteendeteori. Vi analyserar hur konsumenten bedömer okonventionella metoder i 

marknadsföringen. Hur konsumenten tolkar en okonventionell metod beror i hög grad på 

självbilden och vilken roll konsumenten innehar i situationen. Vi konstaterar att den 

okonventionella kommunikationen bör ses som situationsanpassad då metodens fördel är att 

den går att anpassa och rikta precist i den miljö där kunden befinner sig.  

 

Nyckelord: Okonventionell marknadsföring, personlig rekommendation, påverkare och 

situationsanpassad kommunikation. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett tack till de företag som tagit sig tid att besvara våra frågor samt de personer 

som deltagit i våra fokusgrupper. Vi vill även rikta ett särskilt tack till de personer på 

ekonomihögskolan som under sin arbetstid, fungerat som bollplank och bidragit med nya 

perspektiv.  
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1. Inledning 

 

Heineken gjorde under 2004 en stealth marketing kampanj i Bangkok som gick ut på att 

attraktiva skådespelare, alla korrekt klädda med tilltalande attribut, var ute på klubbar och 

festade. De drack endast Heineken och såg allmänt coola ut. Syftet med denna kampanj var 

att personifiera varumärket för målgruppen1. 

 
Ett av de problem företag och reklambyråer idag försöker lösa är att endast en liten del av all 

reklam når ut till de tänkta mottagarna, än mindre uppnås den respons kommunikationen 

syftar till2. Mediebruset och konsumenters medievanor gör att få budskap når fram, vilket får 

konsekvensen att företag riskerar att misslyckas med sin kommunikation till konsumenter. 

Coca-Cola betalade 33miljoner dollar för att få sponsra de olympiska spelen 1992, men trots 

en massiv reklamkampanj var det bara ca 12% av tevetittarna som insåg att Coca cola var 

spelens officiella läskedryck3. 

 
Kritiker hävdar att den traditionella synen på hur marknadskommunikationen ska utformas 

blivit bristfällig då grunden för hur konsumenten gör sina val har förändrats4. Sergio Zyman 

hävdar att 30 sekunders reklamfilmer på TV är inte tillräckligt nog för att skapa 

uppmärksamhet5, vilket beror på att konsumenten har lärt sig hur de skall avskärma sig mot 

traditionell reklam. Konsumenter blir utsatta för ett ökande antal reklambudskap. Ofta 

tenderar mottagarna att sätta upp garden mot allt som uppfattas som försök till försäljning. De 

svårigheter företag har att nå ut till konsumenter med sina budskap har ökat i och med att 

deras marknadssituation blivit mer fragmenterad6. Det har ställt krav på nya kommunikativa 

lösningar som har förändrat konsumenters kontakt med företags budskap.  

 
Det blir allt viktigare att kommunicera på en personlig nivå för att konsumenter ska snappa 

upp företags budskap7. Information som sprids genom word of mouth är ännu i vår tid av 

masskommunikation och reklamkampanjer den viktigaste formen av mänsklig 

                                                
1 Kritsatrawta W, Associate Professor, Thammasat University, Bangkok. 
2 Palmborg H, Liljedahl communications, intervju, 2005-04-22 
3 Gladwell M, The tipping point, 2003:85 
4 Wailbachers W.M, Point of view: Does advertising cause a ”hierarchy of effects”? Journal of advertising 
research, 41, 2001 
5 Zyman S, 2002: The end of Advertising as We know it NY: John Wiley & Sons 
6 Dahlgren G & Szatek A, Marknadsförnyelse, 1998:16 
7 Gladwell M, The tipping point, 2003:211 
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kommunikation8. Det krävs dock mer än att använda den senaste tekniken för att nå 

konsumenten på en personlig nivå, företaget måste förstå hur de ska nå sin målgrupp9.De nya 

medier som utvecklats de senaste åren har skapat möjligheter för nya kreativa kommunikativa 

lösningar10. Som en följd har dessa nya mediekanaler brutit den ensidiga kommunikation som 

tidigare kännetecknat marknadsföring.  

 

En annan faktor som bidrar till den minskade effektiviteten av traditionella mediekanaler är 

att marknadsförare finner det svårare att hitta potentiella kunder på grund av att publiken blir 

mer fragmenterad11. Undersökningar från AC Nielsen 2003 visar till exempel att ett ökat antal 

unga män tittar mindre på TV för att istället ägna sig åt mer interaktiva aktiviteter, som TV-

spel12. 

 

Det har blivit viktigare för människor att idag uttrycka och förtydliga sin identitet i de olika 

miljöer de rör sig i13. Detta medvetna skapandet av en identitet visualiseras i allt större 

utsträckning i val av varumärken14. Konsumenters lojalitet gentemot varumärken har dock 

minskat då livsstilar och identiteter ändras i högre takt mot tidigare15. Framgångsrik 

marknadsföring handlar idag om att nå konsumenter där de befinner sig16. En taktik för att få 

ett stort genomslag är att göra budskapet så attraktivt att konsumenter vill sprida det vidare i 

sina nätverk genom personlig rekommendation17.  Studier visar att marknadskommunikation 

som lyckats få målgruppen att sprida budskapet vidare ökar mångdubbelt i värde18. 

Anledningen till detta är att människor är allra mest mottagliga för kommunikation från 

personer de känner19.   

 

 

 

 

                                                
8 Gladwell M, The tipping point, 2003:34 
9 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 
10 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 
11 Salzman M & Matathia I, Buzz: Harness the power of influence and create demand, 2003: 
12 Reynolds C, ”GameOver” American demografics, februari 2004  
13 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 19 
14 Schiffman L & Kunuk L.L, Consumer behaviour, 2002: 
15 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001:48 
16 Murray I, 2004: Guerilla tactics, to get your word on the street, Marketing Week, 07/08/2004 
17 Keeping up viral marketing, Harvard management update June 2000, vol 5, issue 6, p9. 
18 Dahlén M, Lange F, Optimal marknadskommunikation, 2003: 112 
19 Dahlén M, Lange F, Optimal marknadskommunikation, 2003: 112 
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1.1 Bakgrund 

Att dagens företag har svårt att nå ut till sina respektive marknader har sin orsak i ett flertal 

förändringar som skett de senaste årtiondena20. Vi identifierar tre parametrar som gjort att 

dagens marknad har förändrats. Dessa tre förändringar är medieutveckling, 

konsumtionsbeteende och marknadens fragmentering.  

 

Medieutveckling   

En konsekvens av att nya mediekanaler utvecklats är att det blir viktigare för företag att vara 

medvetna om hur de ska agera i dagens medieutbud för att förmedla budskap på ett sätt som 

når rätt mottagare. Särskiljning av kommunikationen blir allt mer eftersträvansvärt då 

konkurrensen hårdnar samt att konsumenter blir mer kräsna. Det finns numera miljontals 

webbplatser på Internet, en mängd TV-kanaler samt tidsskrifter. I reklambranschen kallas 

detta informationsöverflöd ”nedskräpningsproblemet” och skräpet gör det allt svårare för 

budskap att fastna21. Internet har exempelvis gjort produkter och tjänster omedelbart sökbara 

och åtkomliga för de som är anslutna till nätet. Möjligheten att ge situations och platsspecifika 

erbjudanden för företag har på så sätt skapats22.  

 

Förändrat konsumtionsbeteende  

Individers möjlighet att röra sig över geografiska områden har ökat dramatiskt under senare 

delen av 1900-talet23. Idag är det möjligt att uppehålla kontakt med vänner och kollegor i stort 

sett överallt, var man än befinner sig24. En följd av detta är att de nätverk individer har skapat 

och idag ingår i, går att bibehålla trots att de befinner sig på resande fot. Devisen “work where 

and when you want” har blivit en realitet för allt fler. 

Samhällets utbud av identitetsförslag för människor har gjort att det idag finns allt mer 

skiftande konsumtionstrender25. Medier har blivit en förlängning av vad vi vet, vad vi tänker 

och det vi konsumerar26.  

 

                                                
20 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001 
21 Gladwell M, The tipping point, 2003: 85 
22 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001:21 
23 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 24 
24 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 9  
25 Schiffman L & Kunuk L.L, Consumer behaviour, 2002 
26 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 45  
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Människor har idag blivit mer medvetna om sitt eget identitetsskapande27. Med hjälp av 

symboler och attribut i form av exempelvis bil, kläder, yrke och val av varumärken signalerar 

individer om vilka de gör anspråk på att vara28. 

 

Fragmenterad marknad 

Dagens samhällssystem präglas av en globalisering vilket har fått till följd att tidigare 

geografiskt bundna kulturer och konsumtionsmönster kan spridas på ett nytt sätt29. Följden 

blir att sociala och kulturella trender blir mer komplicerade och växlar allt snabbare. Detta har 

ställt nya krav på företags kommunikation då de behöver anpassa budskap till de nya medier 

som konsumenter använder30. Mediabruset har således lett till en ökad konkurrens mellan 

företag inom allt fler branscher, som i sin tur ökar behoven av en individanpassad 

kommunikation31. 

 

Den hårdnade konkurrensen har lett till att företags behov av att lära känna sina kunder ökat, 

för att bättre kunna anpassa sin marknadsföring till klart definierade grupper och individer32. 

Särskilt den yngre generationen är skeptisk till traditionell annonsering och varumärken, 

vilket gör att företag försöker förstå sig på konsumentens livsstils och värderingar för att 

kunna nå konsumenter mer subtilt effektivt33. 

 

1.2 Problematisering 

Dagens konsumentmarknad har blivit mer utsatt för konkurrens. Fler aktörer slåss om 

konsumentens uppmärksamhet, vilket gör att individer utsätts för reklamexponering i allt mer 

skiftande mediekanaler och miljöer. I den djungel av reklambudskap som florerar blir det allt 

svårare att rikta sig till en viss konsument.  

 

Krävs det idag ett nytt synsätt för att effektivt nå ut till de presumtiva kunderna? Det finns en 

maxim i reklambranschen som säger att en annons måste ses sex gånger för att kunna 

                                                
27 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 19  
28 Moore E Robert, 2003, From genericide to viral marketing: on brand, Language and communication, vol.23, 
issue34, p331-357  
29 Salzman M & Matathia I,Buzz: Harness the power of influence and create demand, 2003 
30 Curtis J, 2003, Speed Branding, Marketing (UK) 11/20/2003, p22, 2p.  
31 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 9 
32 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E, Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 37  
33 Atkinson C, 2004, Marketers weigh efficacy and ethics of guerrilla efforts. Advertising Age, 2/16/2004, vol, 
75 Issue / p8. 
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minnas34. Detta är nyttigt för företag som Coca-cola och Nike, men för mindre företag måste 

det finnas billigare och subtilare sätt att få budskap att minnas. 

 

Att kommunicera kreativt genom nya kanaler och i nya miljöer kan ses som lösningen för få 

en kampanj att bli uppmärksammad. Okonventionella metoder som guerilla, viral och stealth 

marketing har de senaste åren förespråkats som en alternativ lösning gentemot traditionell 

kommunikation, för att bättre nå de aktuella målkonsumenter som företaget har. 

Okonventionell marknadsföring var tidigare grepp som mindre företag använde sig av, men 

idag har även globala företag hakat på trenden. Den här utvecklingen gör att vi ställer oss 

frågan vad som egentligen är den okonventionella metodens fördel? Är det som Sergio Zyman 

säger, att konsumenterna har lärt sig att avskärma sig från reklamen, hur ska man då ta sig 

runt det fenomenet? 

  

Hur konsumenter upplever kommunikation och framförallt ny okonventionell kommunikation 

ser vi som en alltmer relevant fråga. Vad har konsumenter för inställning till okonventionella 

metoder, och vad beror inställningen på? 

 

Är lösningen verkligen att skrika högst till alla? Eller är det nya att viska till ett fåtal? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur unga, märkesmedvetna konsumenter bedömer okonventionell 

marknadsföring.  

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom målgruppanalys och okonventionella kommunikationsmetoder är vida begrepp har 

vi valt att göra vissa avgränsningar. Vår utgångspunkt har varit att se hur produkter med hög 

subjektivitetsfaktor kommuniceras okonventionellt. Med hög subjektivitetsfaktor syftar vi på 

produkter som får sin betydelse och status beroende på vem som använder dem. Dessa 

produkter har även en hög identifikationsfaktor, de kännetecknas av att de är synliga samt ger 

användaren en tillhörighet35.  

Vi avgränsade undersökningen till att inbegripa individer inom ålderssegmentet 16-26år. Vi 

valde detta utifrån resonemanget att vi vill rikta in oss på individer som växt upp med reklam 

                                                
34 Gladwell M, The tipping point, 2003: 81 
35 Lagergren H, Varumärkets inre värden, 1998: 60 
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Företag Byrå Kunder
Vårt intresseområde

och i dag exponeras för mycket företagskommunikation. Vi har valt att avgränsa oss till ett 

antal okonventionella metoder. Dessa är viral marketing, guerilla marketing och stealth 

marketing. Anledningen till att vi valt just dessa tre är att de skiljer sig från varandra och är 

aktuella metoder som tillämpas av företag. 

 

1.5 Disposition 

I följande avsnitt kommer vi behandla de begrepp som vi frekvent kommer att använda oss av 

i uppsatsen. Därefter följer en redovisning av vårt tillvägagångssätt i metodavsnittet, följt av 

vår empiriska del. Teoretiska referensramar som är nödvändiga för att förstå problemområdets 

karaktär presenteras under avsnittet teori. Analys av fokusgrupp och företagsintervjuer 

avslutas i analys och slutsats.  

 

Vår inriktning på uppsatsen kommer röra sig mellan reklambyrå och konsument, detta kan 

schematiskt visualiseras enligt följande modell: 

 

 

2. Begreppsdefinitioner 
 

Följande begrepp är inte normativa utan skrivna utifrån vad de avses betyda i den här 

rapporten. 

 

Okonventionella metoder 

Okonventionella metoder är tekniker som bryter mot det konventionella sättet att 

marknadsföra sig på. Vad som kan kännetecknas som en okonventionell metod är beroende av 

produkt och bransch. Vad som är okonventionellt för ett företag behöver således inte vara det 

för ett annat.  

 

Okonventionella medier  

Okonventionella medier är sådana platser där normalt sett marknadskommunikation inte 

förekommer, där individer inte förväntar sig att bli mött av ett budskap. 
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Guerilla marketing 

Guerilla marketing kännetecknas av att den avgränsas inom ett visst geografiskt område. Det 

är även endast under små korta perioder som guerilla marketing äger rum. Ett vanligt exempel 

är illegal affischering som sker i ett visst lokalt område för att skapa ett gehör för en viss typ 

av individer som rör sig där.  

 

Stealth marketing 

Kan förklaras som en variant av guerilla marketing fast denna okonventionell teknikens 

huvudsyfte är att sprida ett förtäckt budskap. Stealth marketing avser inte att uppenbart visa 

vem den kommersiella avsändaren är.  

 

Viral marketing 

Viral marketing kan enklast förklaras som en nytappning av word of mouth, fast på internet. 

En viral marketing metod kan vara till exempel en reklamfilm på nätet eller en länk som 

skickas vidare mellan användare. Viral marketing syftar till att skapa positiv ryktesspridning. 

 

Traditionella medier 

Till traditionella medier räknar vi enkelriktade medier som TV, radio, dags och fackpress.  

 

Marknadsförardominerad källa 

En marknadsförardominerad källa kan antingen kommuniceras en eller tvåvägs. 

Marknadsförardominerad information är annonsering, försäljningsåtgärder och 

försäljningspersonal36. 

 

Påverkare 

En påverkare syftar på en person som i en viss kontext besitter en position där denne antingen 

genom status eller expertkunskap kan influera andra individer i deras val37. Det som 

kännetecknar påverkaren är att denne besitter informationsstatus. Vilket ger upphov till att 

personen klassas som en påverkare. På så vis kan alla vara en påverkare beroende på det 

avsedda ämnet som diskuteras. 

 

                                                
36 MacInnis D, Hoyer V., Consumer behaviour, 2004: 389  
37 MacInnis D, Hoyer V., Consumer behaviour, 2004: 138 
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Konventionalisering 

Detta begrepp syftar på den kulturella process där okonventionella koder gradvis blir allmänt 

accepterade och på så vis blir konventionella38.   

 

Kommunikation 

Kommunikation reglerar sociala relationer, grupper och organisationer. Detta är en komplex 

process som tolkas genom interaktion mellan människor. Genom kommunikation skapas och 

förändras människors identiteter, relationer och kunskapsutbyte. Kommunikation kan även 

fungera som en barriär, då de som inte förstår kommunikationens innebörd exkluderas från 

budskapet.  

 

Kanal 

En kanal är i ett kommunikationsperspektiv något som underlättar överföring av något från en 

källa. Det består av tekniska eller fysiska medel för omvandling  av meddelandet till en signal. 

Kanalens fysiska egenskaper avgör dess möjligheter att föra över koder. 

 

Situationsbaserad kommunikation 

Att kommunicera situationsbaserat avser att kommunicera till en viss roll som konsumenter 

antas ha i en viss situation. Detta är ett sätt för marknadsföraren att skapa en målpublik. 

Avsändaren skapar en situation där det som sammanlänkar konsumenterna är ett visst 

beteende.  

 

Koder  

Med koder menas de system som i en viss kultur skapats för att förmedla betydelse39. Det 

finns olika typer av koder, en vanlig åtskillnad är mellan bred och smal kod. Skillnaden ligger 

i att en bred kod riktar sig till en masspublik medan en smalare kod riktar sig till en specifik 

publik. Endast genom att förstå de betydelsesystem som delas av en kultur eller en subkultur 

går det att uppleva och uttrycka ett medlemskap i kulturen40. En kultur är levande enbart på 

grund av medlemmarnas aktiva deltagande i dess kommunikationskoder41.  

 

 

                                                
38 Berger A.A: Kulturstudier, 1999: 113 
39 Fiske J, Kommunikationsteorier, 2001: 92 
40 Fiske J, Kommunikationsteorier,  2001: 114 
41 Fiske J, Kommunikationsteorier , 2001: 109 



 13 

Kultur 

Begreppet är svårt att definiera då det används på olika sätt av olika individer42. Antropologer 

har en definition av kultur som regelstyrda, symbolbaserade och inlärda beteenden som 

överförs mellan generationer43. Idag existerar även ett sorts massmedierad kultur som 

konsumeras av ett stort antal människor på kontinuerlig basis44.  

 

Symboler  

Med symboler avses föremål som står för något annat än det faktiskt är45. En symbolisk 

betydelse skapas genom ett visst samhälles konventioner och användning. Exempel på en 

symbol är varumärket Rolex som kan symbolisera att ägaren har pengar och även social 

status.  

 

3. Metod 
 
Innan c-uppsatsen började vi diskutera ett gemensamt intresseområde som vi ville fördjupa 

oss i under examensarbetet. Som marknadsföringsstudenter såg vi ett egenintresse och en 

relevans ur ett marknadsföringsperspektiv i att fördjupa oss ytterligare i okonventionell 

kommunikation då det inte skrivits nämnvärt om detta aktuella område. Vårt syfte har varit 

vägledande för vårt val av metod.  

 

För att angripa vårt problem hur konsumenter upplever okonventionell marknadsföring valde 

vi en kvalitativ och tillika explorativ undersökning. Eftersom vi har varit tvungna att söka upp 

just det vi vill undersöka gör att en generell representativitet inte går att nå. Vi är intresserade 

av att identifiera mönster istället för att nå resultat genom statistiskt säkerställda data, vilket är 

vad Sharan Merriam benämner en kvalitativ ansats46 Karakteristiskt för den kvalitativa 

metoden är att insamlingen av data samtidigt innebär en kontinuerlig och spontan analys47. 

Detta är nödvändigt för att kunna identifiera mönster och samband. Forskarens roll blir i 

denna typ av ansats viktig eftersom denne är det främsta instrumentet för insamling av 

information och analys48. Vår förförståelse inom marknadsföring har påverkat våra slutsatser, 

                                                
42 Berger A.A: Kulturstudier, 1999: 116 
43 Berger A.A: Kulturstudier, 1999: 117 
44 Berger A.A: Kulturstudier, 1999: 129 
45 Fiske J, Kommunikationsteorier , 2001: 125 
46 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 31 
47 Rosengren K-E & Arvidson P, Sociologisk metodik 2002: 218 
48 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 50 
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men detta ser vi inte som något negativt, då det krävs en omfattande kunskap inom 

marknadsföring för att förstå detta område.  

 

3.1 Teoretisk referensram 

Vår uppsats kan ses som heuristisk och induktiv då vårt syfte varit att upptäcka konsumenters 

attityder och värderingar49. Vi har valt att kombinera primära och sekundära källor för att nå 

en så kallad metodtriangulering50. Genom att i vårt fall kombinera intervjuer, fokusgrupper, 

artiklar och litteratur, kan mer trovärdiga slutsatser genereras. Vi har valt att inte begränsa oss 

till att endast göra fokusgrupper för att besvara vårt syfte utan även valt att ytterligare bolla de 

mönster vi identifierat i fokusgrupperna med ett antal reklambyråer i Sverige. Genom att 

komplettera vår primära undersökningsmetod, -fokusgrupper, med intervjuer av reklambyråer 

har vi för avsikt att uppnå säkrare resultat samt ge läsaren en mer allsidig bild av 

okonventionell kommunikation (se nedan). Den metodtriangulering som vi utfört genom att 

jämföra mönstren vi identifierat i fokusgrupperna med den information vi genererat från 

reklambyråerna så avser vi att få meningsfulla resultat som har en praktisk relevans.  

 

 

 

 

 

                                                
49 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 72 
50 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 30 

1)  

2) 

3) 
5) 

6) 

4) 

Tillvägagångssätt för att uppfylla vårt syfte: 
1, Informationssökning och inläsning av relevant litteratur 
2.Problemidentifiering 
3.Genomförande av fokusgrupper 
4.Urskiljning av mönster 
5.Triangulering av identifierade mönster ur fokusgrupper med intervjuade reklambyråer 
6. Analys och slutsatser 
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Undersökningsdesign 
 

3.2 Primära källor 

 

3.2.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är den metod vi använt oss av för vårt problem, eftersom den är en lämplig 

datainsamlingsmetod när man vill ta reda på underliggande attityder och värderingar hos en 

viss grupp. Med hjälp av fokusgrupp kan en stor datamängd samlas in på relativt kort tid51.  

 

Vårt syfte är att gå djupare än vad en enkät eller opinionsundersökning skulle frambringa. Vi 

vill tolka och identifiera mönster som kan kopplas till den grupp vi undersökt. 

 

Vi har styrt diskussionen för de intervjuade deltagarna, vilket skiljer fokusgrupper från andra 

typer av gruppdiskussioner då vi fört gruppens samtalsämne med hjälp av en moderator. Vår 

grupp kan ses som delvis strukturerad då vi velat behandla ett visst område i fokusgruppen 

och på så sätt styrt gruppen med frågor från en intervjuguide för att försäkra oss om att 

önskvärd data samlas in. Detta för att samtliga fokusgrupper ska bli så lika som möjligt, både 

i tillvägagångssätt och i vilka frågor som behandlas. Vi har dock uppmuntrat fri diskussion 

deltagarna sinsemellan och har koncentrerat oss på vad som sägs snarare än att studera den 

interaktion som sker i gruppen. Risker med ett för stort inflytande från moderatorn är att 

dennes förförståelse förs över på deltagarna i fokusgruppen52. Det är svårt att uppnå att de 

intervjuade i fokusgruppen verkligen avspeglar hans eller hennes attityd och reaktion på de 

presenterade exemplen. Detta undvek vi i största möjliga mån genom att förklara exemplen 

noggrant och låta deltagarna ta sig tid att fundera . Vi har arbetat mycket med följdfrågor som 

”när” och ”hur” för att förtydliga och ge uttömmande svar. Vi har försökt att undvika 

abstrakta begrepp och frågor utan istället fråga om konkreta erfarenheter. För att undvika 

korthuggna svar har vi även bett fokusgrupperna berätta om deras uppfattning om våra 

exempel. Se bilaga 3. 

 

För att åstadkomma en dynamisk fokusgrupp krävs en lämplig blandning av personer53. 

Genom att samla deltagarna i liknande ålderskluster tog vi hänsyn till detta. En positiv effekt 

                                                
51 Wibecke V Fokusgrupper, 2002: 14 
52 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 45 
53 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 27 
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av detta är att risken för att någon deltagare ska känna sig underlägsen i fråga om 

livserfarenhet och på så sätt känna sig hämmad att uttala sig, minimeras. Vi tog även hänsyn 

till kön och har genomfört samtliga fokusgrupper med en jämn fördelning kvinnor respektive 

män. Vi ville att deltagarna skulle känns sig bekväma och att de snabbt skulle få en trygghet 

tillsammans då ett flertal av deltagarna aldrig tidigare mötts. Detta med anledning av att 

deltagarna tillsammans kan ge en relevant bild av vårt problemområde. Sammansättningen av 

fokusgrupperna i åldersgrupper ger en liknande trend och märkesmedvetenhet, vilket ger 

tydligare respons på de frågor vi ställde. Homogena grupper rekommenderas då individer med 

gemensamma intressen och värderingar med större sannolikhet kommer att dela med sig av 

åsikter och personlig information54. Detta fenomen benämns som gruppkohesion55, och 

innebär den grad av samhörighet eller tillhörighet individen känner med gruppen eller styrkan 

att tillhöra den56.  Vi eftersträvade inte en sammansättning där alla skulle hålla med varandra, 

utan en grupp där en känsla av samhörighet skulle kunna infinna sig. Risken för ”group-think” 

är i det fallet överhängande och innebär att det infinner sig ett rätt sätt att tänka och ger 

således ett snedvridet resultat57.  

 

Miljö  

Fokusgruppsintervjuerna skedde i en miljö som vi bedömde som neutral, vilket genomfördes i 

en lokal där fokusgruppsdeltagarna var de enda närvarande. Vi ville ha en plats där inga yttre 

faktorer kunde störa och distrahera deltagarna.  

 

Antal fokusgrupper 

Vid uppsatsens början var vi osäkra om hur många fokusgrupper vi skulle behöva genomföra 

för att urskilja mönster. Vidare fortsatte vi intervjua deltagare i fokusgrupper så länge nya 

uppfattningar i svaren kom fram. För de frågor vi ville ha svar på nådde vi en upprepning i 

svar efter fyra genomförda fokusgrupper. För att säkerställa mönster och beteenden behövs 

minst tre fokusgrupper enligt Wibecke. De tydliga mönster och attityder vi såg efter 

genomförandet av fokusgrupperna förstärkte också uppfattningen att fyra fokusgrupper var 

tillräckligt. Den avgränsning vi gjort i form av ålder påverkade även svarens karaktär och vi 

kunde efter fyra genomförda fokusgrupper se mönster i de svar vi erhållit. På grund av 

                                                
54 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 52 
55 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 29 
56 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 29  
57 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 29 
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tidsbrist är det svårt att säga att vi uppnått en så kallad theoretical saturation58, denna process 

där informationen blir mer mättad efter varje fokusgrupp har vi upplevt, men det är svårt att 

bedöma till vilken grad detta uppnåtts. Tiden för att transkibera och bearbeta fokusgrupper tar 

lång tid och det finns en risk att materialet blir ohanterligt59.  

 

För att få en flytande diskussion valde vi deltagare som rör sig i miljöer som innebär att de 

dagligen möter företagsbudskap. Detta ansåg vi vara viktigt för att deltagarna skulle kunna 

relatera och aktivt diskutera runt de ämnen vi tog upp. Varje fokusgrupp varade i cirka 60 

minuter. 

 

Urval 

Utifrån de avgränsningar i ålder, 16-26år, valde vi individer som studerade på gymnasium 

respektive universitetsnivå. En ytterligare avgränsning gjordes i form av att vi sökte individer 

som var ”märkesmedvetna” och trendkänsliga. Med märkesmedvetna och trendkänsliga avser 

vi individer som aktivt söker information om produkter som berör deras uttryck i identitet. 

Ytterligare ska dessa individer gör medvetna konsumtionsval efter produktens varumärke. 

Urvalet är ett snöbollsurval då vi kontaktat en person som i sin tur får ge förslag på andra 

personer till fokusgruppen60. Vi vill ha en diskussion om medier idag och söker därför 

deltagare som dagligen använder och utsätts för dessa medier. Det är av vikt att 

fokusgruppdeltagarna vistas i den miljö vi ämnar att undersöka.  

 

Antal deltagare 

Det är viktigt att gruppen inte är för stor, för att kunna behålla uppmärksamhet och 

samhörighet61. En ytterligare aspekt är att det blir ojämnare talarfördelning i större grupper. 

Med hänsyn till det ovan nämnda samlades fyra deltagare till varje fokusgrupp. Färre än fyra 

deltagare ger risker som inre spänningar och gruppkohesion62. Deltagarnas relationer till 

varandra tog vi också hänsyn till då vi ville undvika att deltagarna skulle falla in i roller de har 

utanför fokusgruppen. Detta kan inte ses som alltför avgörande då de ämnen vi diskuterade i 

fokusgrupperna inte kan anses som känsliga. 

 

                                                
58 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 49  
59 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 48 
60 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 68 
61 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 49 
62 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 51 
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Procedur Fokusgrupper 

 

Förberedelse 

Innan vi genomförde våra fokusgrupper läste vi utvald litteratur om fokusgrupper och 

diskuterade med personer med tidigare erfarenhet för att undvika enkla misstag. Vi hade även 

möjlighet att själva ingå som deltagare i fokusgrupper, vilket gav oss en bättre förståelse om 

hur det är att vara deltagare. Ett större antal personer än vad som behövdes kontaktades för att 

försäkra oss om att kunna genomföra fokusgrupperna på utsatt tid. Frågor och upplägg 

klargjordes innan genomförandet. I vårt tillvägagångssätt använde vi oss av olika typer av 

frågor, som samlades i olika kategorier. Wibecke hävdar med stöd av Krueger att det bör 

finnas fem olika typer av frågor i en intervjuguide utformade vi; öppningsfrågor, 

introduktionsfrågor, övergångsfrågor, nyckelfrågor och avslutningsfrågor63. Se bilaga 1. 

 

För att få deltagarna att förstå vad vi ville diskutera valde vi att starta fokusgruppen med ett 

stimulusmaterial. Ett stimulusmaterial är fördelaktigt för att få in alla deltagare på rätt spår, 

dessutom när inte alla befinner sig på samma nivå64. Detta material var ett antal 

okonventionella reklamfilmer som berörde det övergripande område vi avsåg att diskutera. Ett 

stimulusmaterial bör vara utformat så att det väcker frågor och diskussion framför att 

presentera fakta och svar. Detta för att skapa en konkret bild av vad vi talade om. Vi var noga 

med urvalet av vad vi visade då det fanns en risk att filmerna avgränsade deltagarnas 

tankesätt. 

 

Genomförande 

Då vi som forskare har insikt i vårt område bedömde vi det fördelaktigt att en av oss som är 

involverad i projektet skulle agera moderator. Om undersökningens mål ständigt utvärderas 

kan den som är direkt involverad i projektet leda diskussionerna i önskad riktning65.  Den 

andre tog på sig rollen som observatör och även att sköta teknisk utrustning. Vi använde 

samma moderator vid samtliga fokusgrupper för att öka reliabiliteten. Samtliga fokusgrupper 

dokumenterades på band. Bandspelare är fördelaktigt då deltagare ofta tänker bort den.  

Nackdelar är att det inte går att se vem som talar, detta förebyggde vi med att be deltagarna 

försöka undvika att prata i mun på varandra. 

                                                
63 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 61 
64 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 66 
65 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 76 
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Bearbetning av insamlad data 

Det finns olika tillvägagångssätt vid bearbetning av material. Krueger tar upp fyra stycken 

olika tillvägagångssätt för analys. Transkiptionsbaserad, bandbaserad, anteckningsbaserad och 

minnesbaserad66. Vi valde att transkibera samtliga ljudband. Att transkibera är mycket 

tidskrävande och vi gjorde därför transkiberingen i två steg. Vi började med en grov 

transkibering och vid intressanta partier transkiberade vi på en mer detaljerad nivå. Vid grov 

transkiption riskerar man gå miste om interaktionen67, men detta var inget vi hade för syfte att 

djupare analysera. Istället för att presentera en uppräkning av citat från transkiberingen har vi 

valt att sammanfatta och strukturera de mönster vi funnit vid bearbetning av materialet, och 

presenterat dem så överskådligt som möjligt.  

 
För att vara säkra på att vi uppnått en hög validitet har vi sökt klart identifierbara mönster ur 

det material vi samlat in genom fokusgrupperna. Med klart identifierbara mönster avser vi att 

varje enskild fokusgrupp ska ha en majoritet av (3st) individer som uttryckt en samstämmig 

åsikt i en fråga och att samtliga fokusgrupper har en sådan svarsstatistik. Om vi upplevt en 

otydighet har vi vid senare tillfälle under intervjun återkommit till frågan för att säkerställa 

deras attityd. För att minimera varje fokusgrupps skillnad har vi låtit samma person intervjua 

samtliga fokusgrupper. Även lokal och tid på dygnet har varit överensstämmande. 

Gruppsammansättning i avseende på ålder och kön har inte skiljt sig åt. 

 

Analys av informationen från fokusgrupperna börjar redan när material samlats in från den 

första gruppen i studien. Datainsamling och analys är således parallella processer. En risk som 

följer med detta är att moderatorn blir färgad av de analyser som redan gjorts när den senare 

intervjuar andra fokusgrupper. Det är en svår balansgång att behålla neutralitet när 

analysprocessen väl tagit form68. Detta är dock något vi bedömt som delvis positivt eftersom 

vi kunnat koncentrera oss på vissa särskilda föreställningar. 

Analysen av en fokusgrupp handlar om att koda materialet, dela upp det i enheter och söka 

efter trender och mönster69. Vi har analyserat materialet efter de olika kategorier med frågor 

vi valt att behandla i varje fokusgrupp. Eftersom vi genomfört fokusgrupperna på ett identiskt 

tillvägagångssätt har vi efter varje sammanställning kunnat dela upp respektive fokusgrupp i 

                                                
66 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 81 
67 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 82 
68 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 88 
69 Wibecke V, Fokusgrupper, 2002: 89 



 20 

olika kategorier. Detta har underlättat jämförelser mellan de olika gruppintervjuerna. Mönster 

och tendenser har med detta tillvägagångssätt blivit enklare att urskilja. 

 

3.2.2 Bakgrund intervju av reklambyråer 

Trots den tidspress som kännetecknar reklambranschen fick vi möjlighet att genomföra 

personliga intervjuer med de företag vi kontaktade. Detta ansåg vi optimalt eftersom vi kunde 

hålla intervjufrågorna till en explorativ typ då vi ville ha individuella åsikter och icke styrda 

svar. Det kan vara svårt att uppnå samma djup i ett färdigställt frågeformulär70.  

 

Procedur företagsintervjuer 

 

Förberedelse 

Intervjuerna med reklambyråerna kan ses som delvis strukturerade. Vi genomförde 

intervjuerna i ett sent skede i uppsatsskrivandet vilket gjorde att vi hade en relativt stor 

kännedom om ämnet ifråga. Detta gjorde att vi i förhand kunde utforma frågor som vi ville 

hålla intervjun till71. (Se bilaga 2) Syftet med detta är att avgränsa intervjun till att behandla 

den intressanta information vi fått i fokusgrupperna72. 

 

Urval  

Kriterierna som legat till grund för val av reklambyråer har tagits med hänsyn till deras 

erfarenhet om vårt problemområde. Urvalet gjordes med hjälp av reklambranschtidningen 

Resume och deras byråregister. De byråer som kontaktades gjordes följande kriterier; 

Användande av okonventionella metoder, uppdragsgivare och utmärkelser i branschtävlingar. 

och  Då de byråer med spetskompetens om vårt undersökningsområde tenderade till att vara 

relativt små valde vi även också att intervjua större byråer med större uppdragsgivare. Detta 

för att på så sätt få en bredare bild av vårt intresseområde och en tyngd i våra kommande 

slutsatser. Fyra byråer intervjuades för att få ett brett spektra av uppfattningar.  

 

Genomförande  

Då vi intervjuade personer med en expertkunskap och erfarenhet från branschen var det svårt 

att hålla de intervjuade inom en viss förbestämd ram. Vi fick i vissa fall anpassa våra frågor 

                                                
70 Andersen I, Den uppenbara verkligheten, 1998: 164 
71 Se bilaga 2 
72 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 88 
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efter hur diskussionen utvecklades. Intervjuerna genomfördes med ljudbandinspelning och 

stödanteckningar. 

 

Bearbetning av insamlad data 

Då intervjuerna med reklambyråerna skedde under en tidspress fick vi vid flertalet tillfällen 

frångå vår tänkta frågedisposition. De frågor som diskuterades gav så olika svar och 

informationslängd reklambyråerna sinsemellan att det gjorde både transkiption och 

mönstersökande mer komplicerat än vid fokusgrupperna. Som en följd av detta valde vi att 

sammanställa det redovisade intervjumaterialet på ett annat sätt än fokusgrupperna. För att få 

tydlighet och ge läsaren en bättre förståelse i vad byråerna sa, valde vi att redovisa varje byrå 

för sig. En ytterligare motiveringen till denna disposition var att de svar vi fick även var svåra 

att jämföra. Då vissa av reklambyråerna bad att få vara anonyma, låter vi samtliga byråer vara 

det. 

 

3.3 Sekundära källor 

 

När man avser information som är insamlad från andra källor än intervjuer och observationer, 

använder man termen dokument då det oftast är fråga om skriftliga källor73. Det är viktigt att 

ha i åtanke att dokumentet inte utarbetats till forskningssyftet, vilket kan göra det 

ofullständigt74.  

 

Artiklar 

Vi har främst använt oss av artiklar från Växjö Universitets biblioteks databaser där Elin, som 

täcker åtta fulltextdatabaser utgjort vår främsta källa. Elin täcker följande databaser: Springer 

Publisher, Emerald, Elsevier (Science Direct), Academic Press (IDEAL), Kluwer, Project 

Muse, Academic Search Elite (EBSCO) (åren 1990 t.o.m. 2001), Wiley. Dessutom ingår 

"arXiv: e-Print Archive" (Los Alamos National Laboratory). 

 

Genom att använda sekundärdata går det att att spara mycket tid och få en bredd på 

informationskällor. Att kombinera olika metoder, så kallad metodtriangulering75, gör att de 

olika källornas svagheter vägs upp av andra, vilket resulterar i en högre reliabilitet.  

                                                
73 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 117 
74 Merriam S. B, Fallstudien som forskningsmetod, 1994: 118 
75 Andersen I, Den uppenbara verkligheten, 1998: 160 
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Databaser 

Sökord vi använt oss av är exempelvis guerilla, stealth, och viral marketing, samt word of 

mouth och consumer behaviour.  

 

Vi valde artiklar med hänsyn till att få en så ny information om marknadsföring som möjligt. 

De artiklar vi har valt är i stort sett uteslutande från 2004 eller 2005, samtliga har ej varit 

kritiskt granskade. För oss har detta haft  betydelse då vårt intresseområde berör det allra 

senaste inom kommunikation och marknadsföring.  

 

Facklitteratur 

Andra sekundärkällor vi använt oss av är främst facklitteratur relaterade till marknadsföring, 

kommunikation och rollteori. Facklitteraturen  vi använt oss av är hämtade från Växjö 

respektive Uppsalas universitetsbibliotek. Urvalet har gjorts med särskild hänsyn till 

publiceringsår då äldre litteratur tenderar att i dagsläget belysa inaktuella förutsättningar inom 

marknadsföring. 

 

4. Empiri  
 

4.1 Okonventionella metoder 

 

Guerilla marketing 

Guerilla marknadsföring har varit i ropet i några år och börjar i allt större utsträckning även 

användas av större företag som IBM och Microsoft76. Dessa företag vänder sig till denna 

marknadsföringsstrategi eftersom traditionella marknadsföringsmetoder blivit för kostsamma 

sett till dess effektivitet77. Tidigare var guerilla marketing en marknadsstrategi som 

tillämpades av mindre företag som försökte slå sig in på sin marknad. Guerilla marketing är 

särskilt framgångrik när den riktar sig mot yngre åldersgrupper då unga människor värdesätter 

nyheter och företag som vågar gå mot strömmen. Att göra oväntade events, som inte alltid är 

helt legitima ger varumärket respekt78.  

 

 

 
                                                
76 Murray I, 2004: Guerilla tactics, to get your word on the street, Marketing Week, 07/08/2004 
77 Murray I, 2004: Guerilla tactics, to get your word on the street, Marketing Week, 07/08/2004 
78 Murray I, 2004: Guerilla tactics, to get your word on the street, Marketing Week, 07/08/2004 
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Viral marketing 

Viral marketing är Internetvarianten på den klassiska marknadsföringsstrategin word-of-

mouth. Begreppet myntades först av riskkapitalisten Steve Jervetson 1996 när han beskrev 

Hotmails strategi att marknadsföra sin gratis service. Det hela handlade då om att i slutet av 

alla mail stod det ” Get your free e-mail from Hotmail at http://www.hotmail.com.” Viral 

marketing innebär att budskapet sprids genom ”word of mouse” och försäkrar att mottagaren 

har intresset att skicka vidare budskapet i sina nätverk79. Det som gör viral marketing effektivt 

är att användaren blir producent när den skickar vidare budskapet i sitt nätverk80. Interaktion 

är nyckeln till hur varumärket cirkulerar mellan användare och varumärket kapitaliserar på så 

sätt på avsändarens trovärdighet81. Den nöt som företaget måste knäcka är att ge konsumenten 

ett motiv att skicka vidare meddelandet till sina vänner.  Problem med viral marketing kan 

vara att konsumenter ser viral marketing som spam, och inte som ett personligt meddelande82. 

Risken finns också att deras konsumenter känner att deras privata integritet hotas när de 

utsätts för den riktade kommunikationen83.  Fördelarna med viral marketing är främst ökad 

top of mind och share of mind hos målsegmentet, sett till den relativt låga investeringskostnad 

som viral marketing för med sig84. Nackdelar kan vara minskad kontroll över budskapet när 

det väl släppts ut på marknaden.85. 

 

Stealth marketing 

Stealth marketing utgår från att personliga rekommendationer och peer group 

rekommendationer är det mest effektiva promotion och marknadsföringsverktyget. Det 

huvudsakliga objektivet går ut på att sprida ”snack” kring en ny produkt eller tjänst i en miljö 

där konsumenten är mediabäraren. Den ökade kritiken av reklamindustrin är en av de faktorer 

som drivit på utvecklingen av stealth marketing. 

 

SonyEricsson genomförde en stealth kampanj i New York där de rekryterade skådespelare för 

att utge sig för att vara turister86. Deras uppgift var att på turiststråk be passerande turister att 

ta foton av dem med SonyEricssons nya kameratelefon. Genom att låta potentiella 

                                                
79 Riedl J, Konton J, Word of mouse, 2002: 
80 Nutley M, Seeing the full potential of word of mouth advertising, New media age 04/15/2004 
81 Moore R, From genericide to viral marketing: on brand, Language and communication, 2003 
82 Beeler A, Virus without a cure, Advertising age 04/17/2000, 
83 Beeler A, Virus without a cure, Advertising age 04/17/2000 
84 Keeping up viral marketing, Harvard management update June 2000, vol 5, issue 6, p9. 
85 Keeping up viral marketing, Harvard management update June 2000, vol 5, issue 6, p9. 
86 Eisenberg D & McDowell J, Bernstein L, Ciantar D, Finan E, It´s an ad ad ad ad world, Times, 9/2/2002, vol 
160, issue 10, p38  
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konsumenter använda den nya kameratelefonen, hoppades SonyEricsson skapa ett word of 

mouth, som utåt sätt verkade trovärdigt. De rekryterade fick under inga omständigheter 

avslöja kampanjen.  

 

Stealth marketing som metod går ut på att försöka presentera en ny produkt eller tjänst genom 

att sprida ett förtäckt budskap som skapar rykte vilket får folk att börja prata. Det 

huvudsakliga syftet är att få rätt personer att börja prata om en produkt eller tjänst utan att 

företagssponsringen blir uppenbar. Detta kan initieras antingen fysiskt, genom att en 

påverkare syns med varumärket, eller verbalt, on air eller off air och slutligen virtuellt, genom 

att sprida budskapet online i nyhetsgrupper eller på bloggar87.   

 

4.2 Fokusgrupper 

 

Vi har valt att sammanfatta fokusgruppernas svar tillsammans, men delat upp dem efter de 

frågekategorier vi behandlat dem utifrån. Detta för att enkelt och tydligare lyfta fram mönster 

som indikerats. Vi har inte tagit hänsyn till ålderssegment eller kön, då vi inte kan urskilja  

några skillnader utifrån de svar vi fått. 

 

Vem influerar? 

En ståndpunkt hos fokusgrupperna är att inflytandet av vänners rekommendationer är 

beroende av vilken typ av produkt som är aktuell. Den typ av produkt som är avgörande för 

hur de tar till sig råd är deras egen grad av osäkerhet. Ett antal fokusgruppdeltagare hävdar att 

den viktigaste faktorn för en personlig rekommendation är hur nära den personen står en själv. 

I en fokusgrupp uttrycker två deltagare att det är viktigt att rekommendationen kommer från 

en individ som de känner har liknande livsstil, för de har vänner som lever helt olika liv än de 

själva och därför har andra behov än vad de själva har. När osäkerheten är stor och 

identifikationen låg för en produkt, exempelvis en dator, hävdar majoriteten i fokusgrupperna 

att en experts råd väger tungt. Dock har en individ med den här expertkunskapen som de 

känner större inflytande än vad exempelvis en säljare i butik har. Detta beror enligt dem på att 

trovärdigheten hos en vän är större än hos en säljare som de saknar relation till. 

 

                                                
87 Salzman M, Matathia I, Buzz: Harness the power of influence and create demand, 2003:  



 25 

När det kommer till okonventionella metoder och om hur de kan tänkas reagera på dessa, 

visar det sig att det är högst situationsspecifikt. Beroende på eget intresse och hur de kan 

relatera det som de ser till sina egna liv, avgörs graden av uppmärksamhet.  

 

Noga utvald 

Responsen på stimulusmaterialet är att alla deltagare kan relatera till det materialet som visas. 

På frågan om de skulle skicka vidare en reklamfilm som de attraheras av, så svarar alla 

deltagare utom två att de skulle vilja skicka vidare dessa. Till vilka de i sin tur skulle skicka 

vidare länken till beror på vem de anser skulle uppskatta och finna budskapet attraktivt. 

Fokusgrupperna har svårt att se vad de själva får ut av att skicka vidare filmen, förutom att 

”bjuda på ett skratt” eller att tipsa om någon relevant information. Tre deltagare uttryckte att 

de själva kunde känna att de hade ”koll” när de var först med att skicka en intresseväckande 

länk till sina vänner. Ett grundkriterie för om de skickar vidare filmen eller inte, är att de ska 

ha en etablerad relation till mottagaren. De som inte skickar vidare en film liknande det som 

ingick i stimulusmaterialet anser att de gör det på grund av att de inte har någon att skicka 

dessa till. ”Jag skulle nog inte skicka vidare om jag fick det tillsänt mig, då jag inte vet vem 

jag ska skicka det till”. Det finns ett återkommande uttryck i fokusgrupperna att de får ta emot 

mycket irrelevant info per mail, vilket gör att de ogärna skickar saker till vänner som inte 

känns relevanta.   

 

Respons på okonventionella exempel 

När vi presenterar olika exempel på okonventionella metoder och hur de uppfattas blir svaren 

ytterst olika beroende på de exempel vi ger. För att vi ska kunna sätta in svaren i ett 

sammanhang använde vi oss av AIDA modellen för att avgöra vilket syfte kommunikationen 

uppnådde. De exempel vi presenterade var alla olika i situation och produktkategori.  

 

Det första exemplet var IKEAs guerilla kampanj där företaget slog in busskurer, spårvagnar 

och diverse offentliga byggnader i tyg för att skapa uppmärksamhet om deras tygvecka. 

Denna kampanj kände endast två av fokusgruppsdeltagarna till, men övriga deltagare 

uttryckte sig positivt om en sådan typ av kampanj. ”Även om jag inte köper tyg så skulle jag 

vilja åka till IKEA”. ”Jag tycker IKEA är ett kreativt företag när de gör sånt där, och det kan 

nog göra att jag handlar mer där”. ”Hela IKEA verkar coolare när de gör en sådan typ av 

kampanj”. Vissa deltagare utryckte att de tyckte att IKEA gått för långt med en sådan typ av 
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kampanj. ”IKEAs sätt att marknadsföra sig är helt klart ett övertramp i det offentliga 

rummet”. 

Det andra exemplet vi gav var Mercedes TV&Bio- reklam för sin nya modell av SL500. 

Genom att med den kände skådespelaren Benicio del Toro göra en fejkad filmtrailer för en 

film, med namnet ”Lucky Star”, hänvisades publiken läsa mer om filmen på en webbsida. Då 

de gick in där visade sig dock att filmtrailern var en fejk och istället endast var ett sätt att 

informera om den nya modellen. 

 

Våra fokusgruppsdeltagare hade varierande uppfattning om denna stealthkampanj. Vissa 

tyckte att det var ett häftigt sätt att presentera en ny bilmodell, medan vissa trodde att de 

skulle känna sig lurade då de velat se filmen. ”Eftersom jag är ointresserad av bilar, skulle 

jag nog blivit besviken när jag velat söka mer information om filmen”. 

”Benicio del Toro är en cool snubbe och skulle biljakten vara snygg och spännande så skulle 

det vara helt ok att det inte var en riktig film”. 

 

Vårt näst sista exempel gick ut på att beskriva JoblineMonsters viralkampanj som gick ut på 

att vinna tillbaka sitt studiebidrag. Denna kampanj spreds rekordsnabbt och hela 270,000 

personer hade registrerat sig på siten när kampanjtiden var slut88. Kampanjen gick ut på att 

tipsa vänner om att företaget bytte namn. De som initialt deltagit i kampanjen och tipsat fler 

än 10st vänner fick ett ytterligare mail som talade om att de gått till final. Genom att gå in på 

företagets hemsida och svara på tre frågor under tid avgjordes det vem som vunnit tillbaks 

lånet. Alla fokusgruppdeltagare som läste på universitet hade mottagit meddelandet. Däremot 

skickade inte alla budskapet vidare. En deltagare säger ”Efter att jag fått kampanjen av 

vänner för femte gången tänkte jag att jag inte skulle ha en chans att vinna den, så varför bry 

sig?”. Vissa deltagare menade att de tagit särskild notis på grund av meddelandets 

utformning. ”Budskapet kändes högst relevant, på grund av att jag kunde relatera till 

studielånet, men samtidigt på gränsen till lönlöst att skicka vidare när det visade sig att så 

många vänner redan fått meddelandet”. Det innebär att de inte vill skicka vidare budskapet 

eftersom det inte längre upplevs exklusivt.  

 

Det sista exemplet vi presenterade för fokusgruppen var Heinekens stealthkampanj i 

Bangkok. Några deltagare hade svårt att relatera till detta exempel då de endast vistats ett fåtal 

                                                
88 www. Saatchi&Saatchi.se 
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gånger på krogen. Några deltagare uttryckte att om de skulle lägga märke till den aktuella 

gruppen berodde på om de var ”snygga och ser ut att ha koll” eller inte. Detta skulle i sin tur 

vara skulle vara ett slags grundkriterium för huruvida de reagerar på att alla drack samma 

sorts öl. ”Jag skulle nog lägga märke till att de drack samma öl oavsett hur de ser ut, men att 

de är snygga får mig att vilja prova ölen, hur fel det än låter” Ett flertal deltagare uttryckte 

sitt ogillande till öl och menade på att de inte skulle notera något som de själva inte har för 

avsikt att konsumera. ”Om jag skull lägga märke till vad de drack, beror det nog mest på om 

det var det något helt nytt, som jag inte sett förut, inte om det var något vanligt märke som 

alla drack”. Flera deltagare uttryckte att de som verkligen kan påverka i val av dryck på 

krogen är kändisar som befinner sig på det aktuella stället. ”Om Henke Larsson drack 

Heineken skull jag definitivt lägga märke till det”.  

 

4.3 Hur bedömer fokusgrupperna kampanjerna? 

 

Vi kommer att med hjälp av AIDA modellen svara på vilken respons kampanjerna om IKEA, 

Mercedes, JoblineMonster och Heineken gav deltagarna.  

 

IKEA 

IKEAs tygvecka kampanj, då de svepte in stora delar av Stockholm och Göteborg med tyg, 

gav ett stort genomslag i vår fokusgrupp. Denna typ av gerilla kampanj upplevdes som 

annorlunda och nyskapande. Trots att kampanjens fokus låg på tyg var det 

fokusgruppsdeltagarnas uppfattning om företaget som påverkades och inte den faktiska 

produkten. Deltagarna i fokusgruppen medgav att IKEAs kampanj väckt uppmärksamhet och 

ett intresse för varumärket. Vissa uttrycker också att de är så påverkade att de känner ett begär 

och en direkt känsla av att vilja besöka IKEA. Om det enbart beror på just den här kampanjen 

är svårt att svara på. Detta kan vara en historisk uppfattning om IKEA som gör att de vill 

besöka varuhuset, men faktum kvarstår att det är kampanjen som blir en utlösande faktor att 

besöka varuhuset.  

Ikeas kampanj fick även negativ kritik som att störa i det offentliga rummet. I det avseendet är  

IKEAs kampanj ett tydligt exempel på hur okonventionella metoder som guerilla kampanjer 

kan uppfattas för radikala för att ses som legitim marknadsföring. 
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Mercedes 

Det råder delade meningar bland deltagarna vilken effekt kampanjen har. Några deltagare 

säger att de skulle känna sig lurade av kampanjen när de kommer in på Lucky Star hemsidan 

och ser att det är Mercedes som ligger bakom. Det beror på vad som är föremål för intresse 

hos individen. Är det filmen i sig som står för intresset kan det hända att konsumenten blir 

besviken när denne besöker siten, som citatet: ”tji fick jag”. Är det istället bilen och biljakten 

som väcker intresset är det mer troligt att man som en deltagare uttrycker sig: ”häftigt sätt att 

marknadsföra en ny bil”. Det innebär således att det är individens eget intresse för den 

egentliga produkten, i detta fall Mercedes nya bilmodell, som avgör om det kommer uppfattas 

som att individen blivit lurad eller inte.  

 

JoblineMonster 

Denna kampanj kände samtliga, 12st, universitetsstuderande till, dock ingen av de 

gymnasiestuderande . 8st av de universitetsstuderande valde också att skicka meddelandet 

vidare till flera av sina vänner. Responsen på denna kampanj var god, samtliga deltagarna 

tyckte den kändes relevant för dem men när det blev uppenbart att ett stort antal individer 

mottagit meddelandet fick fokusgruppsdeltagarna en lägre intressegrad. Detta går att relatera 

till nyhetsvärdet som är essentiellt då individer inte vill skicka något som de tror att deras 

vänner redan vet om. 

 

Heineken 

Fokusgrupperna säger att de skulle lägga märke till en grupp där alla dricker samma sak. 

Några säger också att det inte spelar någon roll om de som är med i kampanjen är snygga eller 

inte, de skulle lägga märke till att de drack samma öl ändå. Andra säger istället att utseendet 

är relevant och att de kan känna ett begär att köpa Heineken. Kändisar verkar ha ett stort 

inflytande i Heinekenexemplet. Kändisen drar automatiskt till sig intresse och kan göra så att 

en nyfikenhet sprids till vad de konsumerar.  

 

Sammanfattning av kampanjer  

Fokusgrupperna återkommer ständigt till att reklam de uppmärksammar oavsett typ av 

mediekanal gärna får vara underhållande. Fokusgrupperna säger att de är mer mottagliga för 

reklam av varor som de redan har ett intresse för. De uttrycker vidare att de kan tänka sig att 

efterforska kring det intresset för att på så vis söka upp informationen. En deltagare säger att 

detta gör han för att han vill vara ensam om att känna till ett faktiskt förhållande eller en 
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produkt. ”När jag köper ett magasin som jag är intresserad av blir allt som står i tidningen 

relevant för mig”. Några deltagare menade att de reagerar och har ett större intresse för 

reklam som särskiljer sig. Exempelvis så nämner flertalet i fokusgrupperna att ICAs TV-

reklam är en reklam de tycker särskiljer sig. ”ICAs reklam är speciell och den är något jag och 

mina vänner pratar om” säger en fokusgruppdeltagare. 

 

4.4 Empiri reklambyråer 

 

På grund av den risk att reklambyråer blottar sina tankesätt och strategier har vi valt att 

behålla företagen anonyma. Gemensamt för reklambyråerna är att de är verksamma i 

Sverige. Vi har valt att numrera byråerna slumpmässigt.  

 

Byrå I 

De intervjuade på byrå I har båda rollen som kreatör.  

De tre identifierade orsakerna till det ökade behovet av användning av okonventionella 

metoder, -fragmenterad marknad, hyperkonkurrens och teknikutveckling, är väldigt nära 

förbundna med varandra och är egentligen förutsättningar för och av varandra. 

 

Man kan se okonventionella marknadsföringsmetoder på två sätt. Dels att använda sig av en 

okonventionell mediekanal dels att presentera ett okonventionellt budskap i ett traditionellt 

media.  

 

Ett personligt uttryck är viktigt för att tilltala konsumenter och det är bara möjligt i en icke 

masskommunikativ kontext. En av kreatörerna presenterar sitt tankesätt med citatet; ”Small is 

the new big”. Mediekanalen kan göras okonventionell på många sätt, men den effektivaste 

kanalen är människan. Man kan se det som att ”Du är mediet”. Knepet för att nå ut enligt 

byrå I är att ha ett tankesätt som gör att du försöker ”bidra till kulturen”, för det är då 

konsumenter upplever budskapet som något nytt. Den ena intervjupersonen fortsätter med att 

hävda att det måste finnas en vänlighet hos företag. De behöver idag kommunicera så att de 

upplevs personliga, så att de ”nästan blir som en människa”. Hur detta görs är högst 

situationsspecifikt, det beror på; vem man är, vem man vill vara och vilken typ av bransch 

man agerar inom. Det primära är att identifiera vad det konventionella i den befintliga 
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marknadskommunikationen består av. En av kreatörerna påpekar att okonventionella metoder 

dock inte ska ersätta den traditionella basen av kommunikation utan de ska samverka.  

 

För att göra ett varumärke mer intressant är storytelling en viktig del. ”Genom att hänga upp 

en historia på en galge” blir företaget en symbol för människor. Eftersom historien ej känns 

till av alla blir den något att prata om, och alla har olika varianter av historien vilket gör att de 

som känner till delar av historien kan bidra med att berätta helheten.  

 

Okonventionella metoder måste tala på ett sätt som attraherar, och det ligger en svårighet i att 

bedöma hur denna metod kommer nå fram. De intervjuade på byrå I hävdar att individer idag 

inte har en livsstil, utan flera. Detta försvårar kommunikationen, för man vill träffa 

konsumenten när den har en viss roll. Okonventionella metoder blir i detta avseende 

fördelaktiga eftersom de går att anpassa till en viss situation där man kan förvänta sig att 

konsumenten spelar en viss roll. 

 

Byrå II 

Personen vi intervjuar är planner på byrån. 

Okonventionella metoder fungerar som en spets i ett företags totala kommunikation. Den 

okonventionella marknadsföringen blir deras ”silverbullet”. En individs konsumtionsmönster 

är extremt situationsanpassat. Det går inte att säga att en konsument är en ”Heineken 

konsument” eftersom den inte alltid dricker detta. Plannern tar exemplet att om han går ut så 

kanske han dricker Guiness, Stella, en drink eller vin, beroende på vem han har som sällskap. 

En livsstil blir på så sätt bara aktuell vid vissa tillfällen. Det är kanske bara en gång på tio som 

en konsument väljer en viss produkt. 

 

När det är okonventionella marknadsföringsmetoder man arbetar med måste man gå ”inifrån 

och ut”. Företag väljer inte sina konsumenter utan det är faktiskt konsumenten som väljer 

företaget och dess produkt. Det är detta som är det kniviga idag, att bli vald. ”Raise your flag 

and see who likes it”. 

 

Genom att gå inifrån och ut blir det essentiella att rikta de okonventionella metoderna till 

”smittspridare”, vilka är personer med stora kontaktnät. ”De är sociala till sättet och rör sig i 

skiftande miljöer”. Den primära målgruppen man vill nå, kommuniceras effektivast genom att 

placera ett budskap hos ”smittspridarna” som då blir den sekundära målgruppen. Plannern 
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poängterar att detta tankesätt inte behöver implicera ett okonventionellt media, utan kan även 

användas i en konventionell kanal. Plannern hävdar att viral marketing gör att man inte har 

någon kontroll eftersom budskapet sprids fritt. Det som gör stealth metoder effektiva är att det 

inte finns några krav på motprestation. 

 

Byrå III 

Den intervjuade på byrå III har rollen som projektledare.  

Det gäller att börja med att tänka ”Vad vill vi”, ”Var vill vi mötas?”, inte med att välja 

mediekanal. Vilken kanal som lämpar sig bäst är beroende på köpare, behov och budget. 

Okonventionell marknadskommunikation passar bäst på lokal nivå eftersom det blir lättare att 

kontrollera. Dessutom kan en okonventionell marknadskommunikation bli minst lika dyr som 

en traditionell. Bara för att ett budskap presenteras okonventionellt behöver inte det betyda att 

det leder till en större grad av uppmärksamhet. Det är viktigt att företag använder sig av både 

traditionell och okonventionell kommunikation. Det behöver finnas en marknads 

kommunikativ bas hos alla företag, sen kan de göra små okonventionella kampanjer, 

utformade beroende på situationen de ska presenteras i.  För att nå den primära målgruppen, 

behöver man först nå så kallade påverkare. Dessa fungerar som ambassadörer för sina 

produkter och signalerar på så sätt trovärdighet i sina val. Det luriga är att påverkare sällan är 

de man till en början tror. De är dessutom särskilt svåra att nå eftersom de är experter och inte 

tilltalas av vad som helst, ”påverkare är cyniska”.Alla företags dröm är att starta en 

”snackis”, vilket görs genom word of mouth. Det finns många sätt att göra detta.  

 

Konsumenter idag söker själv upp varumärken, för varumärken är en del i att visa vem man 

är. Projektledaren säger att de inte använder sig av ett direkt utbrett målgruppstänkande, 

eftersom människan är för komplex, istället utgår de från ”vilka är vi?”. 

Det svåra med okonventionella metoder är att de inte är mätbara i samma utsträckning som 

traditionella mediakanaler. 

 

Byrå IV 

De intervjuade personerna på byrån har rollen som planner respektive projektledare. 

När en okonventionell marknadsföringsmetod används är det för att endast en liten grupp ska 

se. ”Idag är det viktigt att våga överraska, etablerade företags största rädsla är att uppfattas 

som stora och tråkiga”. Därför väljer många företag att kommunicera okonventionellt. ”Att få 

en snackis kan vara avgörande”. Man måste komma ihåg att okonventionella metoder går att 
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dra åt alla håll, de går att situationsanpassa och ”de är inte endast ett skott”. Det är viktigt att 

överraska, men företag får inte chocka, för då finns risken att ”det bara blir en lösnäsa…”. 

 

5. Teori 

 

5.1 Kommunikationsteori 

 

Vi har valt att redovisa teoriavsnittet i samma följd som schematiskt visades i 

dispositionsavsnittet. Vi kommer börja med kommunikationsteori för att röra oss mot 

konsumentteori. 

 

”I dagens överkommunicerade samhälle finns inget viktigare för ett företag än 

kommunikation89. För om inte kommunikationen når målkonsumenten finns praktiskt taget 

inte företagets produkt i konsumentens medvetande. Det viktigaste i kommunikationsstrategin 

är att man är konsekvent och uthållig, att man följer den strategi som skapats90.  Däremot kan 

man gärna variera budskapet för att skapa nyhetsvärde91. ” 

 

Vad kan reklamen åstadkomma?  

Inom marknadsföring finns det en rad olika modeller som beskriver kommunikativ respons, 

vilket presenteras i olika nivåer som beskriver en ”effekthierarki”92. Dessa modeller beskriver 

de syften som finns med kommunikationen. En klassisk effekthierarkimodell av meddelandets 

respons är AIDA-modellen. AIDA identifierar fyra steg eller önskade effekter som ett 

budskap kan ha på konsumenter. Dessa är; uppmärksamhet, intresse, begär, handling.   

AIDA modellens synsätt är att människor handlar och beter sig i en logisk följd93. Modellen 

går att se som en trappa, där ett steg måste tas innan man når nästa. Modellen är bra på så sätt 

att den visar att det finns olika former eller nivåer av effekter för reklam och information94. 

Den första effekt ett budskap kan framkalla är uppmärksamhet, nästa effekt blir sen 

intresseskapande, den tredje är att skapa en önskan eller åtrå till varumärket. Den sista 

effekten är handling, vilket kan vara ett av många gensvar förutom själva köpet, som att söka 

                                                
89Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 22 
90 Dahlén M, Lange F: Optimal marknadskommunikation, 2003: 232 
91 Dahlén M, Lange F: Optimal marknadskommunikation, 2003: 232 
92 Duncan T: Advertising & IMC, 2005: 139  
93 Dahlqvist U, Westerståhl P, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993: 13 
94 Dahlqvist U, Westerståhl P, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993: 13 
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mer information, prata med andra som använt produkten, besöka en butik eller prova varan 

själv. Ett problem med AIDA är att fastställa hur mycket kunskap och information som 

konsumenten behöver för att attitydförändringar ska ske95.  

 

Marknadskommunikation 

Grundläggande kännetecken för massmediekanaler är att de, förutom ska nå många individer, 

även är enkelriktade samt indirekta i den mening att de behöver tekniska hjälpmedel för att 

mottagare och sändare ska komma i kontakt med varandra96. Ett ytterligare kännetecken för 

massmedier är att de är opersonliga, meddelandet är lika för samtliga som möts av det och kan 

inte heller anpassas speciellt för en viss mottagare eller grupp97. 

 

Shannon & Weavers kommunikationsmodell visualiserar enkelt den traditionella synen som 

präglat masskommunikation. Denna syn kan beskrivas som en linjär process där meddelandet 

går från sändaren genom en kanal till mottagaren 98.  

 

Kanal
Budskap

Brus

Feedback

Källa Kodare Avkodare Mottagare

 
Shannon&Weavers klassiska kommunikationsmodell: Den faktor som i modellen benämns som brus är det som 

påverkar och förändrar meddelandet från det att avsändaren skickar meddelandet till att det når mottagaren.  

 

Shannon & Weavers modell inbegriper även begreppen redundans och entropi. Redundans 

innebär till vilken grad av konventionalitet som ett meddelandet kommuniceras99. I motsats 

till redundans är entropi graden av oförutsägbarhet100. Konventioner förlitar sig tillika på 

graden av redundans101. 

 

                                                
95 Smith P r, Berry C, Pulford A, Strategic marketing communications, 1999: 54 
96 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 100 
97 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 100 
98 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 48 
99 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 25 
100 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 22 
101 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 108 
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Kommunikationsmodellen förutsätter att mottagaren måste vara medveten om att ett 

meddelande sänds till denna och från vem meddelandet kommer102. Detta implicerar att 

graden av uppmärksamhet beror på den upplevda trovärdigheten hos avsändaren103.Om 

trovärdigheten är hög kommer således mottagaren uppmärksamma meddelandet och ta till sig 

det.  Efterföljare har lagt till ”feedback” till Shannon&Weavers modell. Feedback syftar på 

den respons som mottagaren ger på det kommunicerade budskapet104. Det sända budskapet 

kan missuppfattas av mottagaren, vilket får till följd att de värden, associationer, symboler, etc  

som budskapet innehåller feltolkas105. När sändaren konstruerar budskapet för att det ska 

tolkas på ett visst sätt kallas det att koda budskapet106 och när mottagaren mottar budskapet 

benämns det avkodning107. Shannon och Weavers klassiska kommunikationsmodell har dock 

brister i sitt sätt att visualisera hur kommunikation mellan en sändare och mottagare ser ut. 

Modell indikerar att mottagaren är passiv, vilket är omöjligt eftersom alla budskap tolkas och 

dess mening konstrueras hos varje enskild mottagare108. Hur tolkningen blir är således 

beroende av individens förförståelse109. Åke Edfeldts massmedia kommunikationsmodell 

humaniserar kommunikationsförloppet på ett mer realistiskt sätt. Den påvisar att varje individ 

gör ett eget urval av de medier som erbjuds efter egna preferenser110. Det blir tillika svårt för 

sändaren att förutse enskilda individers reaktioner på massmedias budskap eftersom det inte 

går att beräkna hur individen använder dessa. Individens tolkningsförutsättningar avgör vilka 

effekter det tolkade materialet får111. Det är viktigt att poängtera att tolkningsförutsättningar 

inte är statiska utan ständigt föränderliga. All kommunikation är enligt modellen på 

mottagarens villkor och det som blir väsentligt är kunskap om mottagargruppernas 

förförståelse för ett visst budskap112. Att segmentera målgrupper efter kön, ålder, utbildning 

eller yrke blir således förgäves eftersom varje individ kommer tolka budskapen olika113. 

Istället hävdar Edfeldt att man bör dela in målgrupper efter deras tolkningsförutsättningar, i 

funktionella målgrupper. Om sändaren lyckas lägga ut sitt budskap så att det inte går att 

                                                
102 Smith P r, Berry C, Pulford A, Strategic marketing communications, 1999: 23 
103 Smith P r, Berry C, Pulford A, Strategic marketing communications, 1999: 23  
104 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 36 
105 Smith P r, Berry C, Pulford A, Strategic marketing communications, 1999: 28 
106 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 29 
107 Fiske J, Kommunikationsteorier 2001: 29 
108 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 104 
109 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 129 
110 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 113 
111 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 125 
112 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 129 
113 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 130 
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undgå att se det, och görs attraktivt i sin utformning, ökar sannolikheten att målgruppen 

uppfattar budskapet som avsett och ger rätt respons114. 

 
 

Tratten i modellen ovan kom in ett senare skede, förut fanns där i stället ett så kallat ”choke 

reglage”. Innebörden av detta reglage har, i vår uppsats, ingen mening att fördjupa sig i utan 

vi vill snarare titta närmare på vad den byttes ut med, den själva tratten av Walter Kinch 

 

 

 

Det gäller att få folk att börja prata 

Word of mouth (WOM) är en av de äldsta och effektivaste marknadsföringsstrategier115 och 

en viktig källa i konsumenters informations och beslutsprocess116. Det har visat sig att WOM 

                                                
114 Edfeldt Å, Påverkare, 1992 130 
115 Moore E Robert, From genericide to viral marketing: on brand, 2003 
116 Grewal, Davis, Thomas, early entrant advantage, Journal of consumer psychology, vol 13, issue3, p187-198 

Edfeldts totala kommunikationsmodell; S:et 

står för sändaren som har ett visst budskap (B) 

som förs ut genom någon eller flera 

massmediekanaler. Tratten är den del av 

modellen som symboliserar mottagarens 

individuella tolkning och förförståelse. Dessa 

blir motiven för budskapets utformning (val och 

användning) och får även vissa effekter. 

Individen använder sedan dessa budskap. De 

tolkningar som individen gör får i sin tur 

effekter på grupper samhälle, och formar på så 

sätt sändarens budskap. 

 

Modell Kinch: Här ser vi hur lyssnandet och 

läsandet kombineras och förs ner i en tratt 

(varseblivningen), dessa funktioner kontrolleras 

av materialstyrd stimuli genom ljud och bild 

(eller hörsel och syn). I botten har vi princip 

styrningen, dvs de tidigare erfarenheterna som 

utgör förförståelsen samt den tankeprocess som 

denna utgör, som har processmässig prioritet. 

Med detta påvisas hur processtyrningen av de 

tidigare erfarenheterna samspelar med 

materialstyrningen så att man lättare kan förstå 

deras inbördes relation1.   
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väger tyngre hos konsumenter än tryckt information eftersom den källan anses mer trovärdig. 

Information som sprids från mun till mun har en större chans att ”fastna” i kundens minne och 

blir på så sätt mer avgörande i beslutsprocessen vid köp117.Att få kunder att sprida information 

till andra i sina nätverk är ett effektivt sätt att sprida marknadskommunikationen. Studier visar 

att marknadskommunikation som framgångsrikt lyckats få målgruppen att sprida vidare 

budskapet ökar mångdubbelt i värde118. Anledningen till det är att människor är allra mest 

mottagliga för kommunikation från personer de känner119.   

 

Det som kännetecknar spridandet av WOM är att det är okontrollerat, kontroll har 

marknadsföraren endast i det initiala skedet. Den sprids från mun till mun, WOM kan alltså 

genereras men kan inte formas, riktas eller stoppas. WOM är som en snöboll som växer, når 

klimax och tillsist smälter, om den inte puttas på igen. Vidare kan inte heller meddelandet 

vara kontrollerat. Meddelandet är något som blir förändrat och filtrerat av varje sändare och 

mottagare av WOM; Senare, när snöbollen börjat rulla kan traditionella medier och verktyg 

användas för att förstärka eller att fylla på pratbollen. 120 

 

Hur en kund påverkas av ett budskap beror på kvantitet och kvalitet i kommunikationen. Den 

kvantitativa aspekten syftar på att en marknadskommunikation ska vara tydlig, enhetlig och 

upprepas för att göra ett starkt intryck121. Kvaliteten avgör dock till vilken grad av relevans 

som kunden upplever av budskapet122. Edfeldts resocialiserade modell visar på att det är hur 

individen använder budskapen som avgör effekten av hur budskapet påverkar123. Detta 

förklarar varför viss kommunikation förblir brus, att konsumenten inte uppfattar budskapet 

som relevant124. 

 

För att kommunicera kreativt krävs en god uppfattning om vad som upplevs kreativt, och det 

bestäms i konsumentens medvetande125. All kommunikation sker på mottagarens villkor126. 

Det behövs inte skapas något nytt och annorlunda, utan det kan räcka med att knyta an till 

                                                
117 Grewal, Davis, Thomas, early entrant advantage, Journal of consumer psychology, vol 13, issue3, p187-198 
118 Dahlén M, Lange F, Optimal marknadskommunikation, 2003: 112 
119 Dahlén M, Lange F, Optimal marknadskommunikation, 2003: 112 
120 Moore K, Gotta get that buzz, Marketing Magazine 06/28/2004 
121 Uggla H,Organisation av varumärken, 2001: 97 
122 Uggla H,Organisation av varumärken, 2001: 97 
123 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 130 
124 Uggla H,Organisation av varumärken, 2001: 97 
125 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 12  
126 Edfeldt Å, Påverkare, 1992: 126 
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associationer som redan existerar127. Enligt Al Ries är det enda sättet att nå ut till konsumenter 

att vara selektiv, vilket uppnås genom att sikta in sig på exakta mål128. Vidare hävdar Ries att 

det effektivaste sättet att nå fram med budskapet i det överkommunicerade samhälle som 

råder är att förenkla budskapet129. För att konsumenter ska ta till sig budskap får det inte 

existera några tvetydigheter i meddelandet130. Det krävs ett fokus på mottagaren i detta fall, 

hur dennes föreställningsvärld ser ut131.  

 

Det handlar om att nå fram 

Den personliga rekommendationen är väldigt viktig för sällanköpsvaror132. 

Att ha en identitet handlar om att ha en tillhörighet, att veta vad och vem man är. Den 

berättar för oss själva och andra om det unika hos oss som individer.  

 

Varumärket har fått större betydelse när distansen mellan företag och kund ökat. Förtroende 

värdesätts hos konsumenten vilket premierar etablerade varumärken. Men i och med att 

konsumtion allt mer blir till en livsstil ökar vikten av att varumärkets värderingar stämmer 

med konsumentens. Kundens lojalitet till ett visst företag eller varumärke blir villkorlig, 

eftersom konsumenten endast håller fast vid varumärket så länge det passar in i dennes 

identitet133. Den ökade individualiseringen har gjort att de tidigare gränserna mellan kulturer, 

samhällsklasser och nationer allt mer förlorar sin betydelse. Detta får till följd att 

demografiska variabler blir allt trubbigare att använda som en segmenteringsgrund när det 

gäller intressen och livsstil134.  

 

Individualismen har medfört att vi fått flera valmöjligheter i våra vardagsliv. Det har även 

inneburit att vi idag lägger större vikt vid att särskilja oss från varandra. Konsumenter vill i 

allt större utsträckning bli betraktade som individer och bli tagna för vilka de är135. Detta får 

konsekvenser för hur företag kommunicerar med konsumenten. I och med att 

individualiseringen ökar måste även företagens kommunikation bli mer nyanserad136.  

                                                
127 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 12  
128 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 13  
129 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 14 
130 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 14 
131 Ries A, Trout J, Positionering, 1985: 15 
132 Lagergren H, Varumärkets inre värden, 1998: 134 
133Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 122  
134 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 136 
135 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 125 
136 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 126 
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A.A Berger refererar till Marshall McLuhan som skiljer på linjära och elektroniska medier. 

Skillnader är att ett linjärt medie uppmanar rationalitet medan ett elektroniskt medie främjar 

emotionella reaktioner på budskap137. McLuhan hävdar enligt Berger att mediet har större 

betydelse än det budskap som det förmedlar138.  

 

Mediers inflytande gör att människors vardag bombarderas av olika budskap. Detta gör att 

tröskeln för vad som överraskar höjs. Att skapa attention hos kunden är viktigt, men att skapa 

ett intresse är avgörande139. Det ökade medie- och informationsutbudet ökar bruset och 

försvårar för företag att nå sin målgrupp. I kombination med att konsumenter har allt mindre 

tid ökar också kraven på budskapens relevans140. Att företagens kommunikation ska vara 

relevant och spännande blir allt viktigare141. 

 
Det som gör individer motiverade har sin grund i individens kunskap och intresse142. Detta 

gör att målkonsumenten endast är mottaglig för information som den delvis är intresseras 

av143. En hög motivation gör att konsumenten kommer söka information, medan låg 

motivation innebär att man måste finna andra vägar för att påverka målgruppens beteende144.  

 
Sammanhangets betydelse 

Om ett budskap ska få fäste hävdar Gladwell påverkas av tid och plats145. Människors 

beteende är en funktion av den sociala miljön. Våra inre tillstånd är precis som i lagen om de 

få ofta styrda av yttre omständigheter146. Miljön har med andra ord ett stort inflytande på 

inverkan av beteende. För att ideer ska kunna starta epidemier måste de vara minnesvärda och 

leda till handling vilket Gladwell benämner som ”klibbighetsfaktor”. Genom att förändra 

budskapet ytterst lite kan man göra det så klibbigt att det fastnar i människors minne vilket 

resulterar i en önskad action147. Det som gör budskap klibbiga är ofta till synes små, triviala 

ting.  

 

                                                
137 Berger A.A, Kulturstudier, 1999: 131 
138 Berger A.A, Kulturstudier, 1999: 132 
139 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 129 
140 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 127 
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142 Dahlqvist U, Westerståhl P, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993: 19 
143 Dahlqvist U, Westerståhl P, Kommunikationsstrategi och reklameffekter, 1993: 19 
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146 Gladwell M, The tipping point, 2003: 148 
147 Gladwell M, The tipping point, 2003: 81 
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5.2 Konsumentbeteende 

 

Avsändaren 

Oavsett vilken kanal budskapet kommuniceras genom är det inte svårt att förstå att samma 

budskap kan få annorlunda effekt beroende på vem det är som säger det, vem som är källan. 

Två viktiga karaktärsdrag för källor är graden av trovärdighet och attraktionsförmåga148. Det 

innebär att den optimala situationen uppstår när behoven hos mottagaren matchas med källans 

möjliga belöning. Personer som tenderar att vara känsliga för att accepteras i den sociala 

gruppen och andras åsikter är till exempel mer troliga att bli övertalade av en attraktiv 

avsändare medan de som är mer invändigt orienterade blir övertygade av en 

trovärdigavsändare, en expert149.  

 

Valet av avsändare beror även på vilken produkt som ska marknadsföras. En positiv 

avsändare kan reducera upplevd risk och öka acceptansen hos ett budskap, medan vissa typer 

av avsändare kan reducera speciella risktyper150. Experter är effektiva riskminimerare då det 

kommer till produkter som har hög utföranderisk, exempelvis mobiltelefoner och datorer. 

Attraktiva källor som kändisar eller opinionsledare är däremot mer passande för produkter 

med hög social risk, exempelvis mode och kläder där användaren är medveten om dess effekt 

på hur andra uppfattar ens identitet. Genom att kapitalisera på ett inarbetat kändisskap kan en 

produkt uppfattas med en viss livsstil151.Till sist kan tilläggas att ”vanliga konsumenter” är 

tilltalande källor pga sin likhet till mottagaren, dessa är mest effektiva när de sätter sin 

signatur på vardagsprodukter med låg risk152.  

 

Avsändarens trovärdighet 

Källans trovärdighet refererar till källans upplevda expertis, objektivitet eller grad av 

förtroende. Dessa karaktärsdrag relaterar till konsumenters uppfattning om att en 

kommunikatör är kompentent nog att tillhandahålla tillräcklig information för det aktuella 

fallet.  En trovärdig avsändare kan vara speciellt övertalande när konsumenten inte vet mycket 

eller ännu inte har skapat sig en uppfattning om en produkt153.  

                                                
148 Salomon M, Consumer behaviour,  2002: 162 
149 Salomon M, Consumer behaviour,  2002: 162 
150 Rundmo, T, Journal of Risk Research; Juli 1999, Vol. 2 Issue 3, p187, 14p) 
151 Söderlund M, Emotionell Marknadsföring, 2002: 73 
152 Salomon M, Consumer behaviour,  2002: 159 
153 Freud S, New introductory lectures in psychoanalysis, 1965: 
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Det finns en risk att produktens kommunikation blir försvagad om konsumenterna har någon 

form av fördomar om avsändaren154. Exempelvis kan det vara om avsändarens kunskap 

uppfattas som otillräcklig eller när avsändaren har tillräcklig kunskap men inte återger 

informationen objektivt.  

 

Personliga och massmediala källor skiljer sig i räckvidd och kapacitet för tvåvägs 

kommunikation, marknadsförar- och icke marknadsförardominerade källor skiljer sig i sin 

trovärdighet155.  

 

Konsumentbeteende influeras av icke marknadsföringsdominerade källor som levererar 

information personligt. Word of mouth kommunikation från vänner, familj, grannar och vem 

som helst vi stöter på, till och med främlingar, kan påverka vårt beteende som konsumenter156.  

 

På grund av att icke marknadsförardominerade källor är mer trovärdiga tenderar de att 

påverka konsumentens val mer än marknadsförardominerade källor. Specifika personliga och 

masskommunikativa källor varierar i sin trovärdighetsgrad. Vi tenderar att tro på information 

vi hör från personer som vi har starka band till.157  

 

Avsändarens attraktionsgrad 

Attraktionsgraden hos källan refererar till dess upplevda sociala värde. Denna kvalitet kan 

utstråla från personens fysiska attribut, personlighet, sociala status eller dennes likhet med 

mottagaren. En väl praktiserad metod är att använda sig av kändisars attraktionsgrad för 

målgruppen. Detta kan ha ett stort värde om det används rätt. Huruvida det är effektivt eller ej 

avgörs ofta på deras upplevda trovärdighet. Givetvis har olika kändisar olika typer av 

trovärdighet i olika frågor men generellt sett kan även kändisars medverkan i reklam 

ifrågasättas. Undersökningar visar på en trovärdighetsklyfta som uppenbarligen bara växer 

och växer. En undersökning som visade på mycket stora förändringar i förtroende hittades 

bland unga konsumenter i USA. 64% av respondenterna svarade att de trodde att kändisen i 

reklamen enbart gjorde det för pengarna158.  

                                                
154 Salomon M, Consumer behaviour, 2002: 163  
155 Hoyer & MacInnis, Consumer behaviour, 2004: 391 
156 Hoyer & MacInnis, Consumer behaviour, 2004: 390 
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Självbild 

Människors självbild har blivit allt mer kopplat till konsumtion. Vi har även blivit mer 

medvetna om att vi är konsumenter vilket gjort oss bättre på att avkoda reklambudskap159.  

 

Självbilden refererar till de tankar en person har kring sina egna attribut och hur denna 

utvärderar sig själv och sina kvaliteter160. Samtidigt som en persons generella självbild kan 

vara positiv finns det olika delar som inte upplevs som lika positiva. Exempelvis kan du som 

person vara mer trygg och säker i en roll jämfört med en annan161.. Kulturkritiker anser att 

kulturen spelar en viktig roll för den sociala och personliga identiteten162. Identiteten betraktas 

av detta på två sätt, personlig identitet där saker som är specifika för individen, exempelvis 

utseende och intelligens inverkar och dels social identitet, som innefattar de sociala grupper 

individen tillhör163.   

 

Självförtroendet beror på graden av positivism hos en persons självbild. Self esteem 

advertising syftar till att förändra attityderna kring en produkt genom att stimulera positiva 

känslor kring självbilden. En lösning kan vara att utmana konsumenternas självförtroende för 

att sen binda ihop det med en produkt som råder bot på det upplevda problemet164.  

 

Självförtroendet påverkas av en process där konsumenterna jämför hans eller hennes faktiska 

ställning beträffande vissa attribut och till vissa ideal. Denna syn är olika mellan de 

västerländska och österländska kulturerna men båda hävdar i huvudsak att det egna jaget är 

uppdelat till en inre, privat del och den yttre, det publika jaget165. Den västerländska synen är 

att det finns ett ideal jag och ett faktiskt jag. Ideal jaget är en persons uppfattning av hur han 

eller hon skulle vilja vara, medan den faktiska självbilden hänvisar till mer realistiska 

uppfattningar kring de positiva respektive negativa aspekter som vi förenar med oss själva166.  

 
Status och prestige är två viktiga aspekter som kan påverka köparens självbild167. Dessa två 

begrepp är högst specifika för varje enskild kultur och får därför också enbart betydelse i en 

                                                
159 Lindgren M, Jedbratt J, Svensson E: Morgondagens mobila marknadsplats, 2001: 135 
160 Salomon M, Consumer behaviour,  2002: 190 
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viss kontext. Enligt Uggla menar Kapferer att individers självbild är något som företag 

behöver kommunicera sitt budskap mot eftersom kommunikationen måste upplevas mer 

personlig168.   

 

Multipla självbilder 

Identitetsfenomenet bygger på en dualitet mellan det individuella och det kollektiva169.  

Dels är individen en egen person och dels formas individen av de människor som den omges 

av. Det så kallade spegeljaget förklarar det som att man blir den person som man upplever att 

andra tycker att man är170. 

 

Idag har personer multipla roller, multipla liv och stora variationer i åsikter och beteende. 

Människor tenderar att röra sig från ett segment till ett annat, en roll till en annan med en ny 

uppsättning behov för vart och en av dem –och viktigast av allt, vi kan gå från ett produkt val 

eller varumärkes preferenser till något annat med tydliga motsättningar till det vi valde 

tidigare171.  

 

Karaktärsdrag 

Malcolm Gladwell hävdar att de som står bakom/ är avsändare för budskapet är avgörande för 

om det kommer spridas eller inte. Detta kallar han för lagen om de få172. Det krävs olika typer 

av sociala drag hos dessa personer för att ett budskap genom word of mouth ska skickas 

vidare och få fäste173. 

Han delar in dem i Förenare, Vetgiriga och Säljare. Förenare karakteriseras av att de känner 

en mängd människor, både olika typer och från olika samhällsskikt174. De är även sociala och 

har förmågan att övertyga. För att dessa ska kunna sprida en epidemi behövs även den 

vetgiriga karaktären. Dessa är personer som har en unik kunskap inom vissa områden. Det 

som vidare utmärker dessa är deras sätt att vidarebefordra kunskap, vilket de gör spontant, 

utan att tvinga på sin omgivning175.  Den tredje gruppen, säljarna, är den personlighetstyp 

som behövs för att övertala folk176.  

                                                
168 Uggla H, Organisation av varumärken, 2001: 34 
169 Lagergren H, Varumärkets inre värden, 1998: 147 
170 Lagergren H, Varumärkets inre värden, 1998: 147 
171 Torlée L, The perils of segmentation, Marketing Magazine; 8/23/2004, vol. 109 Issue 27, p 31 
172 Gladwell M, The tipping point, 2003: 33 
173 Gladwell M, The tipping point, 2003: 205 
174 Gladwell M, The tipping point, 2003: 39 
175 Gladwell M, The tipping point, 2003: 55 
176 Gladwell M, The tipping point, 2003: 63 
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En individ kan ha samtliga av dessa karaktärsdrag eller endast bara en. Det som gjort att dessa 

karaktärsdrag fått en sådan betydelse är att dagens informationstillgång lett till att människor 

idag allt mer får förlita sig till primitiva former av sociala kontakter. 

Att lita på vårt livs förenare, säljare och vetgiriga blir ett sätt att hantera den moderna världens 

komplexitet177. Det är en avsevärd skillnad mellan de som startar och anammar trender än de 

som senare tar efter. För att en smal subtrend ska slå igenom behövs förenare, säljare och 

vetgiriga. Det är de som tar idéer och innovationer från dess specialiserade miljö till en miljö 

där vanligt folk kan förstå dem178.  

 

Rollteori 

Teoribildare inom konsumentbeteende hävdar att individer har lika många jag som vi har 

olika sociala roller. Beroende på situationen agerar vi annorlunda, använder olika produkter 

och tjänster och vi kan även variera i vilken grad vi tycker om oss själva beroende på vilken 

situation vi befinner oss i. En person kan behöva en uppsättning av olika produkter för att 

kunna agera eller spela en särskild roll. Vi tenderar t.ex. att välja annorlunda kläder och 

parfym beroende på om vi ska gå ut eller om vi ska gå till jobbet. Det dramaturgiska 

perspektivet liknar människor som skådespelare som spelar vissa roller i olika situationer. Vi 

spelar alla många roller, var och ett med sitt speciella manuskript och lämpligt klädval till de 

olika situationerna179.  

 

Enligt läran om symbolisk interaktion är det relationen med andra individer som i stor grad 

formar självbilden180. Som andra sociala objekt, så fastställs de värden konsumenten själv 

uppfattar som egna i ett socialt konsensus där konsumenten uppfattar sin egen identitet i 

interaktion med andra. Denna utvärdering sker kontinuerligt allt eftersom konsumenten möter 

nya situationer och nya människor. Ut ett symbolisk interaktions perspektiv förhandlar 

konsumenten dessa värden över tid, då den grundläggande frågan blir: ”vem är jag i den här 

situationen ?”. Den frågan är högst influerad av vad folk omkring oss, ”vem tror andra 

personer jag är ?”. Beteendet tenderar då att bli summan av de uppfattade förväntningar från 

andra vilket resulterar i en självuppfyllande profetia där det vi uppfattar uppfylls genom att vi 

bekräftar förväntningarna på oss själva181. Den symboliska funktionen av produkter och 
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Analys

Konsument
beteende

Kommunikations-
teorier

Fokusgrupper Byrå intervjuer

konsumtionsritualer är viktig, för tillsammans hjälper de till att definiera och underhålla vår 

självbild, vår mentala bild av vem vi är. Sociala identitets teorier säger att vi utvärderar 

varumärken i linje med vår individuella identitet.182  

 

Användning och belönings teori 

Användarna av denna approach poängterar att media konkurrerar med andra källor om att 

tillfredställa behov, och att dessa behov inkluderar en mångfald av underhållning och 

information. Det innebär att skillnaden mellan marknadskommunikation och underhållning 

bleknar alltmer183. Det är viktigt att poängtera att detta perspektiv inte hävdar att media enbart 

spelar en positiv roll i våra liv utan att mottagarna använder informationen på ett flertal sätt. 

 

6. Analys 

 

Vi har valt att analysera vårt material enligt 

följande modell; 

 

Vi kommer i analysen följa den struktur vi valt i 

dispositionen genom att börja från företaget för att 

röra oss mot konsumenterna. 

 

6.1 Situationsanpassad kommunikation 

Traditionell kommunikation riktar sig vanligen till en bred 

publik, ofta genom kanaler som masskommunicerar. Okonventionell kommunikation kan 

istället riktas till en specifik situation vilket gör att budskapet kan presenteras närmare 

kunden. Gladwell har såsom åsikt att miljön har stort inflytande på beteendet, likväl hävdar 

Edfeldt att det är förförståelsen som förenar individer och de tolkar budskapet på ett liktydigt 

sätt. Vi kan dra slutsatsen att sändaren kan finna den miljö där individer har en gemensam 

förförståelse vilket möjliggör att avsändaren kan situationsanpassa budskapet, -att 

kommunicera situationsanpassat.  

 

 

 
                                                
182 Hoyer & MacInnis, Consumer behaviour, 2004: 463 
183 Salomon M, Consumer behaviour,  2002: 158 
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6.2 Från passiv till aktiv 

 

Den traditionella kommunikationssynen likt Shannon & Weavers modell har en 

endimensionell syn på kommunikation på så vis att den ser mottagaren som passiv. I dagens 

samhälle som möjliggör en användning av interaktiva medier framstår modellen som ett 

trubbigt instrument för att förstå hur kommunikationen mellan sändare och mottagare sker. 

Enligt den traditionella kommunikationsteorin behöver inte mottagaren vara medveten om att 

ett budskap sänds till denna. Vår empiriska undersökning visar på att dagens konsumenter 

omges av en så bred flora av kommunikation att intryck och sållning av budskap sker 

oavbrutet, och till stor del omedvetet. Konsumenten kan i motsats till den traditionella synen, 

utifrån fokusgrupperna ses som ständigt aktiv. Edfeldts masskommunikationsmodell visar på 

ett trovärdigare sätt den individuella tolkning som görs. Utifrån vilken förförståelse budskapet 

tolkas är avgörande för fokusgruppsdeltagarna om de tar notis alternativt sållar bort 

meddelandet. 

 

Byrå I uttrycker att ”det gäller att bli en del av kulturen”, företaget måste agera som en vän 

med konsumenten, ”utan krav på motprestation”. Denna syn blir omvänd den av 

Shannon&Weaver etablerade kommunikationssynen, då den innebär att budskapet ska vara en 

del av den kultur som redan existerar. Individer i subgrupper söker efter symboler, kändisar, 

uttryck som kännetecknar deras kultur, stämmer överens med sin förförståelse. Det förklarar 

varför en masskommunicerad reklam inte för samma effekt i dag, det finns således ingen 

masskultur. I detta fall blir Edfeldts teori om individens tolkningsförutsättning en bättre 

förklaring än Shannon&Weavers endimensionella modell. Det direkta syftet att påverka till en 

handling blir underordnat det kommunikativa syftet, vilket är att skapa trovärdighet i den 

kontextuella kultur, situationen som företaget väljer att kommunicera i. 

 

Enligt H. Uggla är  kvantitet i kommunikationen i form av upprepning och enhetlighet 

eftertraktansvärt. Fokusgruppsdeltagarna uttalar sig att de lätt blir irriterade om en reklam 

visas för ofta, även om den till en början var intressant, så kan en irritation skapas. En 

varumärkeserinran i form av upprepning är nödvändig i dagens masskommunikativa miljö, 

men intervjuerna visar att kommunikationen behöver möta kunden på dennes nivå. Annars 

riskerar kommunikationen att underminera den intresseskapande fasen. 
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För att konsumenter ska ta till sig företagets budskap visar fokusgruppsintervjuerna att 

budskapet behöver upplevas som underhållande och relevant. Då teorin om multipla roller 

säger att alla spelar olika roller i olika situationer förefaller det ologiskt att tillämpa den 

traditionella kommunikationsmodellen som Shannon & Weaver tar upp då den avser att 

marknadsföraren skall koda fördelaktiga värden i budskapet där sedan kunden som en passiv 

avkodare skall förstå. Den traditionella kommunikationsteorin får i detta sammanhang en 

begränsad användning då den talar till en för bred publik på ett sätt som inte tar hänsyn till 

variationen i livsstilar vilket den multipla rollteorin beskriver. Våra fokusgrupper visar på att 

humor är ett sätt att nå fokusgruppsdeltagarna. Detta blir en segmentering som inte avgränsar 

sig till stela demografiska variabler som kön, yrke, ålder etc, utan blir ett sätt att kommunicera 

till ett flertal individer samtidigt. Humor ger ett uttryck för förförståelse och förenar 

individerna i vad Edfeldt kallar funktionella målgrupper. 

 

Det brus som Shannon&Weaver beskriver, uppstår i form av den befintliga konkurrens mellan 

medier och budskap som idag betraktas som ett hinder för att meddelandet ska nå fram till 

konsumenten. Svårigheten att kommunicera budskap som får effekt har i vissa fall blivit så 

stor att taktiken för att nå fram blir att rikta sin kommunikation, för att ge tolkningsföreträde 

för de som förstår budskapet. Att rikta kommunikationen till ett fåtal viktiga personer är det 

nya sättet att nå ut, att ”bli vald” av konsumenten är enligt plannern på byrå IV den nya 

strategin. Eller som plannern på byrå II säger, ”rise your flag and see who likes it”. 

Projektledaren på byrå III säger att företag behöver tala på ett nytt sätt, man behöver ”se vem 

kunden är och var denne befinner sig”. Kreatören på byrå I uttrycker detta genom att säga 

”företaget behöver bli en del av kulturen”. När företaget skapar ett attraktivt budskap skapas 

förhoppningsvis en ryktesspridning i form av word of mouth. Den ”snackis” som följer av 

detta gör att inte bara företagets budskap förs vidare utan även att hela företaget varumärke 

stärks. Detta är vårt fallstudieexempel med IKEA ett bra exempel på. Att vi till stor del 

genererat samstämmiga tolkningar av de exempel vi testat på våra fokusgrupper kan förklaras 

av att de exempel vi presenterat ger liknande tolkningsförutsättningar hos dem. De utgör 

tillika en grupp som tolkar dessa typer av kommunikation på liknande vis. Det kan ses som ett 

överensstämmande med Edfeldts idé om att segmentering ska göras utifrån funktionella 

målgrupper. 
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Vi har i empirin tagit reda på hur fokusgrupperna upplevde fallstudiekampanjerna. För att 

fastställa vilken effekt kommunikationen fick har vi använt oss av Effekthierarkimodellen. Här 

kommer vi analysera vad den upplevda effekten kan bero på. 

 

6.3 Okonventionella metoders bedömda effekt 

Enligt våra fokusgruppsdeltagare väckte alla kampanjer uppmärksamhet. Mercedes, IKEA 

och Heineken når intressestadiet, några deltagare upplevde dock att de nådde fram till ett 

begär. Utifrån våra resultat visar det sig att JoblineMonsters kampanj nådde längst genom att 

skapa handling. 

 

IKEA, och Heineken är exempel på okonventionella metoder som kommunicerar i en 

situationsbaserad mediakanal. JoblineMonster samt Mercedes är exempel på okonventionella 

metoder som presenteras i relativt konventionella medier, Internet och TV.  

IKEA gjorde reklam för en produkt, i detta fall tyg. Resultaten från fokusgrupperna visar att 

produkten i sig inte var föremål för attityds förändring utan det var varumärket IKEA som i 

helhet uppfattades kreativt. 

 

I Heineken fallet uttrycker fokusgruppsdeltagarna att uppmärksamhet skapas enbart av att en 

grupp dricker samma sak. För att ta sig högre upp i effekthierarkin hävdar vi att det krävs en 

koppling till individens ”ideal jag” för att exempelvis begär eller åtrå ska uppstå. Detta gör 

Heineken då de använder sig av attraktiva skådespelare. Heinekens syfte i att personifiera 

varumärket får först effekt om individens ideal jag överensstämmer med den produkt 

ambassadören symboliserar. Detta går att härleda till konsumentbeteendeteorins begrepp ideal 

self och källans attraktionsgrad, där individens önskade självbild påverkar dess val. 

 

De andra två exemplen gällande Mercedes och JoblineMonster visar på hur ryktesspridning 

eller word of mouth kan initieras. 

 

Mercedes kampanj visar på hur viktigt det är för okonventionell marknadsföring att uppvisa 

en enhetlighet för att den ska kännas attraktiv och trovärdig. Om det finns inslag som stör 

målpubliken kommer det ge en dissonans när de avkodar den. Därav är valet av 

skådesspelare, miljö och handling i den aktuella filmtrailern avgörande för hur de man vill 

rikta sig till kommer uppleva budskapet. Källans attraktionsgrad och trovärdighet blir i det 

avseendet vital för avkodning. 
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Exemplet med Jobline Monster visar tydligt vilken effekt ett budskap kan få om det sprids i 

personliga nätverk. Det som fäller avgörandet om en person ska öppna ett mail påverkas dels 

av vem som har skickat det, dels av budskapets förväntade innehåll. Har personen i fråga hög 

trovärdighet, som att den skulle kännetecknas av att vara en vetgirig karaktär, är det mer 

troligt att mottagaren kommer ta del av budskapet. Upplever mottagaren att budskapet passar 

in i sin självbild tar denna åt sig budskapet, ser mottagaren även en mening i budskapet ur ett 

grupperspektiv, blir det också ett incitament för att skicka det vidare. Mottagaren förvandlas 

då till avsändare och väljer sedan själv ut vilka som ska få ta del av budskapet, en form av 

aktiv selektering. Vem som kommer få ta del av budskapet beror på gruppens identitet i 

förhållande till den egna identiteten, därför kommer sändaren bara att skicka budskapet vidare 

till de den känner samhörighet med. 

 

De situationsbaserade kampanjerna visar på hur viktigt det är att vara medveten om vilka 

roller som existerar i den faktiska situation där budskapet presenteras. Vi kan påvisa att den 

roll som individen spelar i den givna situationen påverkar dess val och syn på situationen. 

”Beroende på vem jag är med, avgörs mitt dryckesval”.  Det ger stöd för teorin om multipla 

roller, att vi alla spelar en viss roll beroende på vilken situation vi befinner oss i. 

En annan påverkansfaktor kan förklaras med stöd av teorin om symbolisk interaktion. Denna 

teori säger att individers uppfattningar skapas och fastställs i interaktion med andra. Därför 

beror reaktionen på situationen i sig och vilka konsumenten interagerar tillsammans med. 

Baserat på sina tidigare erfarenheter tenderar alla konsumenter att komma till olika slutsatser 

när de finner sin egen mening med kommunikationen. Det kan förklara varför konsumenterna 

reagerar annorlunda sinsemellan. 

 

Den relevans ett budskap har för konsumenter blir enligt resultaten från fokusgruppdeltagarna 

en viktig faktor för att en avkodning av budskapet överhuvudtaget ska ske. En hög grad av 

redundans kan till och med få negativ effekt då deltagarna i fokusgrupperna uttrycker att de 

väljer bort något de sett förut och inte kommer att tillföra dem något nytt. Intervjuerna med 

byråerna visar att även de strävar efter att ha en grad av entropi i sin kommunikation eftersom 

de vill skapa uppmärksamhet och tala till kunden på ett nytt sätt. 
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6.4 Att skicka vidare blir en aktiv selektering 

”Jag skulle nog inte skicka vidare om jag fick det tillsänt mig, då jag inte vet vem jag ska 

skicka det till”. Att fokusgruppdeltagare inte har någon att skicka dessa till beror inte på att de 

inte har några fysiska kontakter att tillgå, utan kan förklaras med hjälp av konsumentteori som 

att individen upplever en social risk med att skicka budskapet vidare; Det kan förklaras med 

att individens osäkerhet att budskapet inte reflekterar gruppidentiteten. En annan faktor kan 

vara att budskapet inte stämmer överens med individens faktiska eller ideala roll i gruppen. 

Om individen inte har en vad Gladwell hävdar med förenarroll för det faktiska budskapets 

innehåll kommer denne inte föra vidare budskapet. 

 

6.5 Drivkraft att föra budskapet vidare 

Deltagarna i fokusgruppen ser en fördel i att ”bjuda sina vänner på ett skratt”. Det här går att 

härleda till konsumentteorin där denna fördel är en drivkraft att skicka budskapet vidare. 

Enligt konsumentteorins användning och belöningsteori väger konsumenten vad den får ut för 

att agera på ett visst sätt. Att utsätta sig för social risk kan därför vägas mot den vinst som 

görs genom att de ”bjuder sina vänner på ett skratt”. Det innebär att individen kan kapitalisera 

på budskapets effekt och få egen vinning i form av respekt och uppskattning hos den som 

mottager budskapet. På så vis stärks individens ställning i gruppen och för individen uppfattas 

det som att den egna identiteten matchar gruppidentiteten. Beroende på individens 

karaktärsdrag i form av i vilken utsträckning den är vad Gladwell kaller en förenare, vetgirig 

eller säljare, kommer den påverka budskapets innehåll och hur den tas emot av mottagaren. 

En individ kan besitta samtliga av dessa karaktärsdrag i en grupp. Vi är också av åsikten att en 

individs karaktärsdrag bedöms av tolkaren. -För en individ kan budskapsbäraren inneha 

samtliga karaktärsdrag, medan en annan individ inte avläser några eller ingen alls. Den typ av 

individ vi kallar ”påverkaren” kan klassificeras så som Gladwell beskriver förenaren, den 

vetgirige och säljaren.  

 

6.6 Gå under konsumentens radar 

I fokusgrupperna ger 70% av deltagarna uttryck för att de både medvetet och omedvetet sållar 

bort reklam. Uttryck som att ”jag tror alltid de vill lura på mig något” visar på att 

konsumenter avskärmar sig från reklam och detta gör de genom att handla efter den roll de 

befinner sig i för tillfället samt sina tidigare erfarenheter, sitt manusskript. Om budskapet 

presenteras i en miljö där konsumenten inte förväntar sig marknadskommunikation sätter man 

konsumenten i en ny situation där det blir svårare att agera utifrån tidigare erfarenheter. 



 50 

Konsumenters beteende blir således annorlunda i ett annat sammanhang, enligt vad Gladwell 

avser med yttre omständigheters påverkan. I detta fall hävdar vi med stöd av roll och skript 

teorin att kunden håller garden nere. Kommunikationen går således under konsumentens 

radar. För att ett budskap ska fastna i mottagarens medvetande behövs det Gladwell kallar 

klibbighetsfaktor. Ett nytänkande i form av en okonventionell metod kan åstadkomma detta 

både i budskap och kanal.
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7. Slutsatser 

 

Genom vår undersökning har vi kunnat komma fram till flera bedömningsfaktorer som 

påverkar en ung märkesmedveten konsument. Dessa faktorer har genom teorier och andra 

empiriska undersökningar resulterat i fyra slutsatser som  vi har formulerat nedan.  

 

Utifrån vår undersökning kan vi komma fram till fyra slutsatser. 

 

• Kommunikationen kan ses som situationsanpassad då den okonventionella metodens 

fördel är att den går att anpassa och rikta mer precist i den miljö där kunden befinner 

sig. 

 

• Hur konsumenten tolkar kommunikationen beror på vilken självbild, roll och 

förförståelse individen har vid det faktiska tillfället då marknadskommunikationen 

pågår. 

 

• Genom att kommunicera på ett nytt sätt blir det svårare för konsumenten att hålla garden 

uppe då det är svårt att för konsumenten att agera utifrån sina invanda skript. 

 

• Ett budskap som förs vidare genom den personliga rekommendationen upplevs mer 

trovärdig än om den kommuniceras från en marknadsförardominerad källa. 
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Bas

Spets

8. Slutdiskussion 

 

8.1 Situationsanpassning 

Genom att kommunicera smalt och riktat till konsumenten ökar chansen att träffa rätt person. 

Den kan komma att initiera en ryktesspridning, ett buzz vilket gör konsumenten till en 

medskapare och tillika mediabärare.  

 

En riktad kommunikation kan ses som en spets i företagets kommunikation till sina 

målkonsumenter. Spetsen avser att kommunicera smalt och riktat till ett fåtal som befinner sig 

i en situation där marknadsföraren antar att en viss roll är vanligt förekommande. Vi är av 

åsikten att ett varumärkes kommunikation till sina målkonsumenter kan visualiseras i en 

kommunikationspyramid. Spetsen kan påverka hur hela företaget kommer upplevas genom att 

ett buzz i form av word of mouth kan sprida sig från påverkarna i spetsen och neråt.  

 

Detta är en kommunikationspyramid som i sig visualiserar 

ett varumärkes potentiella kundprospekt. Pyramiden är 

tvådelad, en spets samt en bas. Spetsen tenderar att viska till 

ett fåtal medan basen talar till alla. Spetsen är viktig då den i 

huvudsak kommunicerar situationsbaserat och syftar till att 

sprida positivt ”word of mouth” för varumärket. Spetsens 

fördel är att den kommunicerar smalt och riktat och kan 

därför träffa påverkare inom olika subgrupper som den 

breda masskommunicerade basen har svårt att pricka.  

 

Kommunikationsspetsen kan smitta av sig på hur hela 

företaget upplevs som i fallet IKEA. 

 

Varumärkesinnehavaren kan därför i basen kommunicera ett enhetligt masskommunikativt 

budskap avsett för att träffa alla. Spetsen på pyramiden kan varumärkesinnehavaren placera i 

de situationer där den vill att varumärket ska exponeras. Detta görs i medier som passar till att 

bära ett smalt budskap, för att nå en specifik publik. 
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8.2 Värdet utgår från kunden 

 

Vår analys visar att våra fokusgruppdeltagare i stor utsträckning söker budskap som de själva 

kan ha nytta av. Antingen är denna nytta i form av underhållningsvärde eller relevans. Att 

besitta relevant information ger individen informationsstatus. Beroende på den 

grupptillhörighet som individen har kommer olika typer av information att belönas. Följden 

blir att de konsumenter som finner relevans i den situation som den okonventionella metoden 

kommuniceras i kommer att avkoda budskapet och tillika bli målgruppen. Det traditionella 

synsättet att budskapet ska utformas till en viss mottagare för att ge en viss respons blir 

effektlöst. Individen är för komplex för att det ska gå att förutsäga ett beteende. Fokus bör 

ligga på att möta kunden i dennes kultur, vilket för med sig att den som förstår blir företagets 

målgrupp. 

 

8.3 Inifrån och ut 

 

I den situationsanpassade kommunikationen kommuniceras ett smalt budskap. Det ligger i det 

smala budskapets natur att det bara är ett fåtal som förstår den verkliga innebörden av 

budskapet. Det innebär nödvändigtvis inte att kommunikationen bara berör ett fåtal. Vi 

kommer här att presentera ett synsätt vi kallar för inifrån och ut. Men först ska vi ta ett 

klassiskt exempel på hur det kan se ut. 

 

Målgrupp dit 
kommunikation riktas

Målpublik

Traditionell 
kommunikation Hela populationen
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I det traditionella kommunikationsexemplet avser marknadsföraren att kommunicera ett 

budskap laddat med värderingar, utifrån och in, som denna antar ska attrahera den valda 

målgruppen. 

 

Det traditionella kommunikationsexemplet är inte helt fel, men den säger inte hela sanningen 

heller, vi hävdar att denna mest är tillämpningsbar när det kommer till traditionell 

massmarknadsföring. Den situationsanpassade kommunikationen kräver dock ett annat 

synsätt.  

 

Inifrån och ut

Påverkare

Hela 
populationen

Situationsanpassad 
kommunikation

De som upptäcker 
budskapet

Påverkare, de som förstår 
meningen i budskapet

Urvalet, situationen där budskapet 
kommuniceras

 

 

Med denna modell vill vi visualisera hur företag bör tänka när de vill nå sina målkonsumenter 

på en fragmenterad marknad. Företagen behöver ha ett tankesätt som innebär att värdet i 

budskapets avkodning utgår från konsumenten, det går inte på förhand att bestämma vad 

individer ska tycka är värdefullt. För det är först i konsumentens egen kontext som 

meddelandet får betydelse. I urvalet, eller situationen rör det sig människor som alla inte 

uppmärksammar budskapet, vissa upptäcker säkert också budskapet men har svårt att koppla 

det till något, de ser ingen relevans i det de ser. I mitten av modellen ser vi påverkarna. Det är 

de som förstår den verkliga innebörden av budskapet. Som projektledaren på byrå II sa så 

karakteriseras dessa påverkare av att de har breda sociala nätverk och rör sig i skiftande 

miljöer. Det gäller således att kommunicera ett smalt budskap avsett att träffa påverkare.  

 

Vi vill införa ett synsätt vi kallar för inifrån och ut. I kärnan av denna modell befinner sig 

påverkarna. I vår empiriska undersökning kom vi fram till att konsumenterna själva delar med 

sig av information de anser passar andra. Den process konsumenten genomgår när den väljer 

ut vilka som ska få ta del av budskapet kallar vi för aktiv selektering. Med denna metod 

placeras budskapet inne i kärnan av de individer man vill nå, för att de i kärnan sedan ska föra 
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budskapet vidare. Kontentan av det hela blir en mer träffsäker kommunikationskampanj när 

konsumenten själv väljer ut vilka som lämpar sig för budskapet. 

 

Rent hypotetiskt skulle denna kedjereaktion kunna pågå hur länge som helst, men 

begränsningen ligger i att få mottagaren att bli påverkare för att starta upp processen igen. Är 

det så att mottagaren inte förstår budskapet går det denne helt förbi, detta kan bero på att 

budskapet riktar sig till en annan subgrupp som mottagaren inte tillhör. När budskapet 

uppfattas är det ett tecken på att mottagaren är en del av den aktuella kultur företaget ämnar 

rikta sin kommunikation till. Uppfattas meddelandet som intressant och positivt skickas det 

förmodligen vidare till andra i dennes nätverk, som anses passande för det upplevda värdet.  

 

Med det här synsättet kan en smal riktad kommunikation som viskar till ett fåtal få stor 

genomslagskraft på hela populationen. Företagets budskap möter individer utan krav på 

motprestation och budskapet förs genom mun till mun likt ringar på vattnet. 

  

8.4 Personlig rekommendation som genväg 

När konsumenten finner relevans i kommunikationen uppstår uppmärksamhet. Attraheras 

kunden av marknadskommunikationen har det väckts ett intresse. På det viset styrker 

resultaten från fokusgruppen att AIDA är en linjär modell då exempelvis begär endast kan 

uppstå när konsumenten först är intresserad av produkten och redan har uppmärksammat att 

produkten existerar. Det som går emot det linjära synsättet är när den personliga 

rekommendationen involveras. En person som har hög status i en grupp kan påverka de andra 

som får till följd att dessa åtrår en produkt de egentligen inte har någon direkt kännedom 

kring. Rekommendationen kan få som följd att en konsument kan hoppa flera steg på 

effekthierarkin genom att den personliga rekommendationen överbrygger eventuella 

osäkerheter samt att den fungerar som garantsurrogat till den egna självbilden  

 

8.5 Är den personliga rekommendationen lösningen på alla problem? 

 

Det är lätt att tro att det bara finns fördelar med den personliga rekommendationen. Men som 

med allt annat har även detta mynt en baksida. Den personliga rekommendationen kan 

givetvis också vara negativ. Resultat från empiri visar dock att ett negativt intryck inte består 

lika länge som ett positivt. Lägg därtill att de som inte förstår kommunikationen inte behöver 

uppmärksamma den alls eller ens förstå vem som är avsändaren. Chansen att sprida ett 
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positivt budskap är således större än risken att det sprids negativa word of mouth. 

 

8.6 Är den okonventionella metoden tillämpningsbar överallt? 

 

Som alla modeller är vårt synsätt en förenkling av verkligheten. Syftet med att presentera 

modellen är inte att presentera en universallösning som passar för allt utan syftar mer till att 

förklara och göra det lättare för läsaren att förstå resonemanget bakom inifrån och ut 

principen. Vad en okonventionell metod lämpar sig för går inte att generalisera, däremot tror 

vi att en okonventionell metod är mest effektiv när det finns en inneboende mening för ett 

företag att uppfattas som okonventionell, nytänkande och att varumärket ligger i framkant. 

 

9. Reflektion 

 

Vi har försökt svara på hur konsumenter bedömer okonventionella marknadsföringsmetoder. 
 
Det är svårt att svara på i vilka situationer våra slutsatser är giltiga. Detta på grund av att de 

okonventionella metoderna föregås av ett syfte med kommunikationen, det avgör huruvida 

okonventionella metoder är aktuella eller inte. Det går således inte att säga att de 

okonventionella metoderna svarar för ett speciellt syfte. Vi har inte valt att generalisera 

utifrån hela populationen utan våra slutsatser baserar sig på de fokusgrupper vi genomfört, det 

innebär att slutsatserna först och främst är relaterbara till våra respondenter. En reflektion 

över fokusgruppernas svar är att det är svårt för deltagarna att svara på om hur 

stimulusmaterialet och budskap upplevs eftersom de inte utsätts för det i deras vardagliga 

miljö, därför har vi endast låtit dem bedöma exemplen. En form av validering genomfördes 

med byråerna för att undersöka deras ställning till våra slutsatser, det hävdar vi ger tyngd till 

våra resultat.  
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Bilaga 1. 
 
Frågor till fokusgrupp; 
 
Öppningsfrågor, bli bekanta med varandra 
 

Känner alla varandra? 
Vi är här för att diskutera marknadsföring och hur ni upplever den… 
Lätta upp stämningen… 

 
Introduktionsfrågor, introducera ämne. 5st stödfrågor 
 

Klargör vad vi menar med produkter med hög subjektivitetsfaktor. Som har stor betydelse 
för egen identitet. 

 
Företagsbudskap når oss varje dag… 
Är det något ni reflekterar över? Att medier förmedlar värderingar och attityder? 
Väljer ni bort reklam? Hur då?  
Vilken reklam väljer ni bort? Särskilda medier? Vill ni ha reklam? Vilken då? Berätta… 
Finns det någon mediekanal som känns mer påträngande i era vardagsliv än andra? 
Vilka medier upplever ni attraktiva? 

 
Övergångsfrågor, få deltagare att se ämne i större perspektiv. 5st 
 

Det finns mängd olika mediekanaler, TV, RADIO, INTERNET, PRESS, är det något medie 
ni litar på mer än andra? Som en TV-reklam, mot en tryckt press annons, vad minns ni? 
Är det viktigt att det finns en avsändare? Varför då?  

 
Dra exempel på diverse kommunikationsmetoder, nya som gamla, så de förstår i vilka banor de ska 
tänka.  
 

Det finns medier som är nya. Exempelvis att sända email, utsätta potentiella kunder för 
aktiviteter som ska få dem att fatta tycke för en viss produkt. Exemplifiera…samples, 
guerilla, etc  

 
Om en person ni har i er umgängeskrets rekommenderar exempelvis en viss produkt, har 
det större inflytande än en annons? 
Vad får er att köpa en produkt?  
Personliga rekommendationer?  
Viktigt från vem? Annonser?  

 
Om ett företag inte väljer att visa att det är de som ligger bakom en aktivitet, som 
exempelvis placera ut snygga människor på barer för att dricka viss dryck,  är det att 
ljuga? Är det något ni bedömer som negativt?  

 
Nyckelfrågor, de viktiga till analysen, 2-5st, ställs efter hälften av tiden gått, mer tid ägnas åt dessa än 
de tidigare. 

 
Trovärdighet; Är en TV-reklam trovärdig? Är det viktigt att det som sägs utger sig för att 
vara trovärdigt?  
Vad är tror ni att ni känner när ni utsätts för en oväntad aktivitet, som att exempelvis ett 
hus är inslaget i tyg eller att ni får en rolig film skickad till er som visar sig vara ett företag 
som ligger bakom? 

 
Är det viktig att va ensam eller en av en liten skara som förstår eller vet om det här 
budskapet. Ge exempel. 
Viktigt att vara först med en produkt? 
Vad tilltalar i en sån här aktivitet?  
Känns det fräscht och nytt? Trovärdigt? Får ni ett starkare begär?  Uppfattas ett företag 
på något särskilt sätt som gör så? 
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Är det viktigt för att ni ska fatta tycke och smak att mediekanalen känns trovärdig. Dr vs 
magasin…  
Tror ni att den personliga uppfattningen om mediet påverkar er uppfattning av budskapet 
som den förmedlar? 

 
Avslutande frågor, alla deltagare får tillfälle att uttrycka sin slutliga position.  
”Är det någon som vill tillägga någonting?” 
 
Visa video 
 
Andra perspektiv: 

Vad påverkar val och mottaglighet av marknadsföring vid; 
 

-När ni är hemma 
-När ni är på jobb 
-När ni är ute med vänner, lediga.  

 
Referensramar, varför tycker såhär? 
 

Hur upplever ni dessa okonventionella metoder? 
-Intressant, för vem?  
-Nytänkande? Är det viktigt? 
-Pratar ni om udda kommunicerad reklam i större utsträckning än vanlig? 
-Spelar den personliga rekommendationen roll? Är det av betydelse vem som säger, 
meddelar? Får det större påverkan på eget beteende? 
Vem lyssnar man på? Vad gör trovärdigt? (Symboliserar ens egen ideal self?) 

 
Är det viktigt att vara ensam om en livsstilsprodukt? Är det ok att alla eller ett flertal också 
använder? Är det av betydelse vilka dessa är? 

 
På vilket sätt upplever ni att en annorlunda kommunicerad reklam uppfattas?  
Trovärdigt, fräscht, levande? 
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Bilaga 2. 
 
Frågor till byråer; 
 
Öppningsfrågor: 
 

Varför behöver man använda sig av okonventionella metoder idag? 
Vad är bakgrunden? (2% av all reklam når fram) 

 
Vad är okonventionella metoders främsta egenskap?–Enbart nå ut eller exempelvis 
positionera, skapa ett buzz, etc 

 
Vi tänker på saker som; Tränga igenom brus, ompositionera, få varumärket att kännas 
mer levande… 

 
Hur skulle ni definiera okonventionella metoder? 
 

Finns det några speciella produkter, situationer eller kundgrupper som okonventionella 
metoder lämpar sig för? I sådana fall vilka? 

 
Till vem riktar ni okonventionella metoder? Är det samma personer som ni vill ska 
konsumera produkten? Lämpar sig okonventionella metoder bättre till så kallade 
påverkare?  
 
Visa modell. 

 
Kan dessa påverkare på så vis bli ett verktyg för att nå den riktiga målgruppen? 

 
Upplevs företag annorlunda av konsumenter som använder sig av okonventionella metoder? 
Ord vi tänker på är; Trovärdiga?, Kreativa, ”levande”, attraktiva, marknadsledande… 
 

Finns det något resonemang om att målgruppen söker upp budskapet? Och på så sätt 
själv väljer vad den vill avkoda? Det vi syftar på är att konsumenten själv segmenterar vad 
som den vill ska ta åt sig. De som kodar av blir på så sätt automatiskt målgruppen.  
Eller är det fortfarande det traditionella synsättet som präglar konsumentsynen? AIDA 
modellen. Räcker det med att skapa ett intresse? 
Om man utgår ifrån AIDA, vilket mål är okonventionella metoder bäst lämpade att 
användas för? Attention, Interest, Desire, Action?  
Visa vår modell.  

 
Word of mouth, hur startar man det?  
 

Kan man se påverkare som en sekundär målgrupp i det avseendet att den primära 
målgruppen är de vilka påverkare sprider ett word of mouth till? 

 
En okonventionell metod är ofta väldigt utmärkande. Är det viktigt att vara först med ett 
nytt grepp för företag? Hur resonerar man om okonventionella metoder? Är det ok att 
upprepa en tidigare aktivitet som kännetecknas av att vara ”smal”.   

 
Hur mäter man okonventionella metoder? Är det något man arbetar med? 

 
Hur noga planeras dessa aktiviteter?  

 
Situationen blir allt viktigare för hur kunden ska uppleva och ta till sig budskapet. Det 
verkar ha skett en förändring de senaste åren gällande detta. Arbetar ni mer med att 
kunden ska få budskapet i en viss kontext än att just bara masskommunicera budskapet?  
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Bilaga 3. 
 
Ett urval av citat från genomförda fokusgrupper. (Från frågor och exempel på okonventionella 
kommunikationsmetoder) 
 
 
Viral marketing 
 
Deltagarna är ense om att det är viktigt vem som är avsändare, det är t om avgörande om de öppnar 
dokument. Annars ses det som spam, och särskilt om det är en bifogad fil.  
De skickar vidare om virals är ”roliga”. För mycket viral skapar ”irritation”. 
”Skickar till närmsta vänner”, alltså endast ett fåtal. De vill ”Bjuda på sig själv” Men vill inte störa, så 
skickar först när något riktigt intresseväckande”.  
 
Kommentar 
De skickar gärna vidare eller tar emot en länk som är intern, där gruppkänslan förstärks.  
 
Situationer 
 
På krogen: 
”Självklart lägger man märke till människor som ser bra ut”. ”Haja till när ser snygga, sen vad de 
dricker”.  
”Jag skulle reflektera mer över att dricker samma än att ser snygga ut”.  
”Gratis är gott! ”Om produkt dyr, klart vill ha”  
 
Kommentar 
I det särskilda sammanhanget, blir attraktivitet hos användarna relevant, eftersom viktigt i den 
kontexten. Det är upp till kommunikatören att influera påverkaren och ingen annan. Ex, se till att de 
snygga i baren går fram till rätt folk. Det beror på personens självbild om kan ta emot ett budskap. 
Anser man att de övriga i situationen, är bättre än en själv kommer denne bli misstänksam till varför 
just den blir utvald. Vilket beror på graden av identifikation i den aktuella situationen.  
 
Blir ni misstänksamma?  
”Njaee, man lyssnar mer på en attraktiv person än en oattraktiv”. ”Ska inte va så men, dömer på 
5sek…”  
 
Okonventionell metod kan inkräkta på det offentliga rummet? 
”Kan kännas som att det går för långt ibland”.  
”Finns ett intresse att berätta för vänner”.  
 
Kommentar;  
En aktivitet som står ut, utmärker sig, kan skapa ett word of mouth. Blir till ett nyhetsvärde i sig. Nytt 
får individer att vilja berätta. ”Men bara första gången, sen visst, det beror på hur radikal reklamen är”.  
  
Skillnad mellan att välja media och exponeras ofrivilligt.  
”Om jag köpt ett magazine, då läser jag även annonserna” 
 
Kommentar; 
Mediet  är viktig för att skapa grad av mottaglighet. Köpt en tidning, då del av identitet, och då är även 
annonserna viktiga.   
 
Finns det en risk att ni känner er lurade? ”Om bra produkt, om fått bra intryck, så känner man sig 
inte lurad”.  
 
Kommentar;  
Tar för givet att blir lurad av reklam. Ser inte reklam som seriös, trovärdig. Beror på hur intresserad 
man är innan av det som budskapet kapitaliserar på. Är du intresserad av det här innan blir effekten, 
intresset betydligt större, än om har låg grad av intresse.  
 
Exempel 1, IKEA 
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”Skitkul, cool grej”,  
”Även om jag inte köper tyg så skulle jag vilja åka till IKEA”.  

”Jag tycker IKEA är ett kreativt företag när de gör sånt där, och det kan nog göra att jag handlar mer 

där”.  

”Hela IKEA verkar coolare när de gör en sådan typ av kampanj”. 

”IKEAs sätt att marknadsföra sig är helt klart ett övertramp i det offentliga rummet”. 

Kommentar;  
Okonventionell metod utlöser inte direkt bara ett kopplat desire till produkt, utan smittar även av sig till 
varumärke. Tydlig koppling mellan kommunikation, tyg och företag, ger en desire, Och action, om 
finns tydlig koppling till okonventionell kampanj och det som faktiskt säljer. Positiv bild av Ikea, för att 
gjort något annorlunda. Häftig kampanj positionerar varumärket som ett attraktivt, som ett levande 
företag. Särskilt med tanke på den historia som existerar, kan en sån här kampanj repositionera 
företaget i konsumenternas medvetande? 
 

Exempel 2, Mercedes 

”Eftersom jag är ointresserad av bilar, skulle jag nog blivit besviken när jag velat söka mer information 

om filmen”. 

”Benicio del Toro är en cool snubbe och skulle biljakten vara snygg och spännande så skulle det vara 

helt ok att det inte var en riktig film”. 

  

Exempel 3, Jobline/Monster 

”Efter att jag fått kampanjen av vänner för femte gången tänkte jag att jag inte skulle ha en chans att 

vinna den, så varför bry sig?”. 

”Budskapet kändes högst relevant, på grund av att jag kunde relatera till studielånet, men samtidigt på 

gränsen till lönlöst att skicka vidare sig när det visade sig att så många vänner redan fått 

meddelandet”.  

 
Exempel 4, Heineken 

”Jag skulle lägga märke till dem om de är snygga och ser ut att ha koll” 

”jag skulle nog lägga märke till att de drack samma öl oavsett hur de ser ut, men att det är snygga får 

mig att vilja prova ölen, hur fel det än låter”. 

”Om jag skull lägga märke till vad de drack, beror nog mest på om det var det något helt nytt, som jag 

inte sett förut, men inte om det var något vanligt märke som alla drack”. 

”Om Henke Larsson drack Heineken skull jag definitivt lägga märke till det”.  

  

 
 

 


