
 

 

 

 

Examensarbete 15 hp – kandidatnivå 

Medie- och kommunikationsvetenskap 

Kommunicerad talang 

Kartläggning och utvärdering av Talang 2010´s 

externa kommunikation 

 

 

  

Emelie Ljungblad 

Michaela Gnojek 

 

Media management 180 hp 

Vårterminen 2010 

 

Handledare: Sara Hamqvist 



 

 

 

  2 (69) 
 

Abstract 

Authors: Emelie Ljungblad & Michaela Gnojek 

Title: Communicated Talent - Charting and evaluating Talang 2010´s external 

communication 

 

Level: BA Thesis in Media and Communication Studies 

Location: Linnaeus University 

Language: Swedish 

Number of pages: 60 (70) 

Keywords: Talang, strategic communication, event marketing, targeting group, 

internal communication, external communication, strategic effect 

This thesis will explore how swedish Talang 2010 used their strategic 

communication in Kalmar and Stockholm and how the effect of this work was 

shown in the two cities. With a focus on how the sender was working with the 

external communication in the two cities, the heart of the research was studying 

Talang 2010’s communication strategy in these two contexts. The research was 

made with surveys during two audition days in Kalmar and two days in Stockholm. 

The competitors, the audience and the general public were answering different 

surveys but with the same base to study the effect. For studying the strategic 

communication interviews was held with the Marketing Director of Talang 2010, a 

person in the marketing workgroup in Kalmar and an expert in management and 

communication strategies. This showed that the Marketing Director of Talang 2010 

and the person in the workgroup in Kalmar had another view of the result than the 

receivers. They felt that they had accomplished their goals by reaching out to more 

people than before and having more people in the audience than last year, but the 

survey shows that the public wanted more information about the event. By using 

contextually different strategies Talang 2010 reached the same result in Kalmar as in 

Stockholm with a full crowd during all the audition days. With the budget that was 

available for this year Talang 2010 could have a good use of cheaper options like 

internet or word of mouth to reach out to even more people. 



 

 

 

 

Förord 

Vi har valt att basera arbetet på Talang 2010 då vi under januari 2010 fick ett e-post-utskick angående 

ideellt arbete i form av en projektgrupp för produktionens deltävlingar, även kallat auditions, i Kalmar. 

Detta gav oss idén om att fördjupa oss i deras strategiska kommunikation.  

Vi har själva erfarenheter i att arbeta med extern kommunikation i form av ideellt arbete i 

organisationer vilket är grunden till vårt uppmärksammande av Talang 2010. 

Vi vill tacka Mark Iglesias då han har hjälpt oss att arbeta med vår uppsats och på så vis komma i 

kontakt med relevant empiri; enkätundersökning hos deltagare och publik, samt en intervju med 

Iglesias. Dessutom vill vi tacka Charlotte Ahlström och Peter Eriksson för deras intervjuer som har 

varit av stor fördel i vårt arbete. 

Hoppas att ni får en bra läsupplevelse! 

Michaela och Emelie 
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1. Inledning 

Talang är ett underhållningsprogram från TV4 som utspelar sig för fjärde året i rad. Programmet 

innehåller deltävlingar, så kallade auditions, i olika städer där personer i alla åldrar kan tävla mot 

varandra inom egenvalda genrer. Därefter möts alla deltagare som har gått vidare från deltävlingarna i 

en stor tävling där en vinnare till slut koras och därmed får 500 000 kronor. Detta år, 2010, har Talang 

2010’s audition varit i städer som Göteborg, Kalmar, Stockholm, Norrköping, Borås med flera. Till 

varje audition krävs det personer som är med som publik och deltagare under inspelning. Med två 

programledare som även medverkat föregående år tillsammans med en jury bestående av tre personer 

leds programmet fram emot en vinnare.  

Perspektivet på uppsatsen kommer följa en media management inriktning med tyngd på medie- och 

kommunikationsvetenskap. Att vara media manager innebär att ha uppsikt på alla delar rörande ett 

projekt. Vi utgår ifrån ett media management perspektiv genom att undersöka detta event och bland 

annat jämföra två av de olika strategisk kommunikationsprocesserna med varandra. Vi kommer att 

undersöka hur Talang 2010 arbetar för att få publik, deltagare och TV-tittare till programmet. Hur 

arbetar de med budget, planeringen, medieval, målgrupp och positionering i de olika städerna? Fokus i 

undersökningen kommer att läggas på hur den strategiska kommunikationen har utformats, vilket 

resultat som har getts och hur effektiv den har varit. Det är viktiga delar eftersom det ofta är den 

externa kommunikationen som gör att potentiella deltagare uppmärksammar eventet.   

1.1 Problembakgrund 

Talang, som är ett internationellt nöjesprogram, är väldigt populärt i länder som USA och England. Då 

det har blivit en sådan succé i dessa länder kan det skapa en förväntan på hur bra det bör gå för Talang 

i andra länder som till exempel Sverige. Det är inte så att Sverige har färre talanger då det inte finns 

lika många invånare som USA och England. Det handlar om hur Talang använder sig av den externa 

kommunikationen för att visa att programmet numera även finns i Sverige.  

Talang 2010’s arbetsinsats kräver effektiv kommunikation för att synas på marknaden. En strategisk 

kommunikation för Talang 2010 behöver effektivt arbete. Då det hålls auditions på flera håll i landet 

kan effektivitet och planering vara viktigt vid den externa kommunikationen.”There is no waste of any 

kind on the world that equals the waste from needless, ill-directed, and ineffective motions” 

(Gillbret,F. B. 1911 se Eriksson-Zetterquist, Kalling. & Styhre 2006 s. 55) 



 

 

 

7 

 

 

Talang 2010 har som tidigare nämnt audition i städer med varierande storlek. Detta kan kräva att 

kommunikationsstrategier bör vara anpassade, exempelvis genom olika mediestrategier för varje 

specifik kontext. Strategierna kan antingen planeras fram av samma projektgrupp eller av 

projektgrupper i olika städer.  

Vid framtagning av ett event krävs mycket arbete med den strategiska kommunikationen för att 

resultatet ska bli önskvärt enligt de uppsatta kommunikationsmålen. Det är viktigt då 

produktionsbolaget är beroende av publiken och deltagare som söker till programmet i syfte att visa 

upp sin talang.  

Vid extern kommunikation för events kan flera olika typer av medier användas. Klassiska medier är 

bland annat TV och radio men nu har allt fler företag börjat använda sig av sociala medier för att 

kommunicera med intressenter. Vi vill upptäcka Talang 2010’s sätt att arbeta för att sända ut 

information.  

Strategisk kommunikation och planering kan ibland ses som samma sak, det kan även ses som en del 

av det andra och i vissa fall är det två skilda vägar. Just ordet strategi innebär en riktlinje som 

använder sig av både inre som yttre faktorer. Planering är till för att hitta strategier som redan finns 

och att sedan välja ut strategier som sedan ska användas. Detta innebär att planeringen även innefattar 

uteslutning av strategier. Man menar att målet och organisationens aktiviteter fördelas jämt med 

omgivningens behov och krav. Målet visar vad vi vill uppnå medan strategin är vägen dit, den visar 

hur vi tar oss dit och hur vi motarbetar eventuella hinder. (Larsson 2001, s. 138-139) 

Talang 2010 arbetar med att få fram en vinnare i programmet genom att publiken är aktiv i processen. 

För att personerna i publiken ska bli aktiva krävs det att strategiskt arbeta med kommunikation så att 

fler blir intresserade av programmet. Då målet blir att få allmänheten intresserad är tillvägagångssättet 

den del där störst arbete läggs ner.Vår undersökning följer Talang 2010’s väg och ser på den 

slutgiltiga effekten.  

1.2. Syfte 

 Syftet med uppsatsen är att få en inblick i vilken betydelse strategisk kommunikation har vid 

genomförandet av ett event. För att få denna inblick har vi undersökt hur Talang 2010 har arbetat med 

extern strategisk kommunikation och hur deras strategi har fungerat i förhållande till deras 

kommunikationsmål. Kommunikationsmålet har vi även satt i förhållande till den slutgiltiga effekten 

av uppmärksamhet samt hur beteende har varit i en stor stad jämfört med en liten stad. 
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1.3. Forskningsfråga 

Hur har Talang 2010 anpassat sin strategiska kommunikation för två storleksmässigt olika städer, 

Kalmar och Stockholm, för att finna samt locka deltagare och publik och hur har dessa fungerat?  

Delfrågorna till detta är: 

- Vilka faktorer ligger till grund för den strategiska kommunikationen?  

- Vilka skillnader har det funnits mellan Kalmar och Stockholms olika strategier? 

- Har resultatet i städerna blivit olika på grund av dess kontext? 

1.4.Avgränsning 

Vi har avgränsat vår undersökning till två olika städer, Kalmar och Stockholm. Det är viktigt för vårt 

resultat att studera två storleksmässigt olika städer och tillgängligheten medialt. Vi valde att studera 

Kalmar då det är den minsta staden och den mest tillgängliga för oss. Stockholm studerar vi då vi tror 

att det ger störst kontrast till Kalmar.  

Vi har inte undersökt vilka medier som kan användas vid extern kommunikation utan vi har studerat 

vilka medier talang 2010 har använt sig av. Detta har vi valt att arbeta med för att få en konkret 

framställning av hur Talang 2010 har planerat. Vi har även uteslutit undersökning av hur produktionen 

av Talang 2010 ser ut.  

1.5. Definitioner 

I detta delkapitel ges en definition av vad vi författare menar med deltagare, målgrupp, publik, 

allmänhet, effekt och event.  

Deltagare är de personer som sökt in till Talang 2010 i syfte att vinna 500 000 kr som vinnaren av 

programmet får.  

Med publik blir det lite mer komplicerat. Det finns två olika publikgrupper, en som är med på 

inspelningen av eventet som har köpt biljetter. Den andra publiken är de som ser programmet på TV 

när det efter inspelning sänds. Slutligen har Talang 2010 en publik för dess kommunikation, det vill 

säga dess målgrupp. Målgruppen kan alltså vara alla som ska uppmärksamma deras strategiska 

kommunikation, men även andra uppfattar deras kommunikation och blir därmed mottagare. En 

mottagare kan vara en person som finns i Talang 2010’s målgrupp som ska se programmet (antingen 

på TV eller på inspelningsplats) eller en person som inte är en del av målgruppen men som 

uppmärksammar dess kommunikation.  
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Allmänheten har vi definierat som personer som inte står i kö till eventet som publik, eller som inte har 

sökt in till programmet. Med andra ord alla som inte är synligt aktiva i eventet.  

Event är ur ett medie managementperspektiv begreppet för Talang 2010. Vår expert Peter Eriksson 

anser att detta stämmer och att ett event går att marknadsföra på samma sätt som en produkt.  

”Som ett samlingsbegrepp för organisationers organisation, formell som informell, ur ett 

ledningsperspektiv föreslår vi användningen av termen strategisk kommunikation. ” (Falkheimer, & 

Heide, 2007, s.36) Fortsättningsvis tar Falkheimer och Heide (2007) upp begreppet 

kommunikationsprocesser. Strategisk kommunikation består av ledning, planering och genomförande 

av kommunikationsprocesser/marknadsföring eller aktiviteter. Dessa aktiviteter utförs i relation med 

intressenter, publiker, målgrupper och allmänhet. Syftet är att uppnå en organisations övergripande 

mål för verksamheten. (Falkheimer, & Heide, 2007 s. 44) 

Effektivitet kan definieras som grad av måluppfyllelse. Med andra ord ett uttryck för om företaget 

uppnår sitt mål eller inte. I och med detta kan det sägas att effektivitet visar hur bra eller dåligt det går 

för ett företags verksamhet. Yttre effektivitet anses beröra ett företags relation till omvärlden, eller 

dess kundvärde. Kundvärde i sin tur visar hur kunden värderar företagets verksamhet. (Ax, Johansson 

& Kullvén 2005, s. 17-19) 

Det vi menar med den strategiska kommunikationens effekt bland målgruppen är hur målgruppen har 

uppfattat Talang 2010’s kommunikation. Detta kan vara vilket medium som flest hade 

uppmärksammat, om informationsmängden var tillräcklig, vilken målgrupp som de tror Talang riktar 

sig till och så vidare.  

Med Talang 2010 menar vi detta årets event. Med Talang menas hela konceptet, det vill säga tidigare 

år samt kommande år. 

1.6 Företagspresentation 

Syftet med Talang 2010 är att deltagare framför en talang i valfri genre. Personer söker in till Talang i 

avsikt att tävla inför en jury och att gå så långt som till final. Det kan exempelvis vara en talang i dans, 

sång, trolleri, extremsport och eldslukning. I finalen tävlar deltagarna om första platsen men även om 

vinstpengarna, en halv miljon kronor.  

Juryn består av tre personer som bestämmer vilka som går vidare genom att direkt efter deltagarnas 

framträdande rösta med en bock eller ett kryss. Vid minst två bockar har deltagaren gått vidare till 

nästa deltävling. Publiken som sitter med i programmet har även de en funktion som en fjärde 

jurymedlem och kan då påverka ett beslut. De två programledarna för Talang 2010 presenterar 

programmet i TV-sändningen och är konferencier under hela säsongen. 
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Talang 2010 inleds med auditions i Göteborg, Kalmar och Stockholm. Därefter följer fortsatta 

semifinaler inför den avslutade finalen.  

Någon specifik mätning på TV-sändningen har inte gjorts men i april 2009 tittade 240 000 personer 

mellan 3 och 14 år på Talang 2009 när det sändes på TV. (www.mms.se) 

1.7 Tidigare forskning 

Att hitta tidigare forskning inom kommunikation eller strategisk kommunikation är inte svårt om man 

letar efter tryckta eller elektroniska källor. Men att hitta artiklar eller liknande om strategisk 

kommunikation vid event är en helt annan uppgift. Slutligen hittade vi en artikel ifrån Yttreberg 

(2009) angående tv suceérna Idol och Big brother. Att jämföra Talang 2010 med Idol är inte syftet 

med denna uppsats, men det går inte att förneka deras likheter.  

TV- och radioindustrin möter ett antal olika utmaningar av en internationell art på marknaden.  En av 

dessa utmaningar är ökad konkurrens eftersom det kommer fler och fler kanaler och plattformar med 

möjlighet att sända. Större verksamheter som använder sig av multipla plattformar kommer ofta fram 

till sin målgrupp och visar att det kommer bli ett händelserikt event. Detta kan bero på samspelet 

mellan planerade strategier och tidningarnas rapportering. Att det skapas en hype gör att eventet både 

får en ökad målgrupp och visar att det är ett event, ett event som sticker ut ifrån de dagliga 

medieproduktionerna. De flesta tävlingsbaserade TV-showerna baseras på två olika händelser. Den 

första är att anta utmaningen, exempelvis gå in i Big brother huset eller att söka till Idol. Den andra 

händelsen är att utse en vinnare. Mellan dessa två finns det även mindre händelser, som till exempel 

deltävlingar och utröstningar som behåller tittarens intresse. (Yttreberg, 2009) 

Att det inte finns mycket forskning inom strategisk kommunikation vid event ser vi inte som en 

nackdel, istället ser vi det som en fördel. Att fylla detta tomrum i forskningen ser vi som självklarhet 

för denna uppsats.  
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2 Teori 

Detta är en introduktion till ämnet med hjälp av de teoretiska diskussionerna. För att ge ett underlag 

till vårt forskningsämne så har vi valt ett antal underämnen. Dessa är strategisk kommunikation, 

marknadskommunikation, identitet, positionering, budskapsstrategier, event marketing, 

handlingsutlösning, medier och varumärken.  

2.1. Media management – att leda ett event 

Som tidigare nämnt ska vår uppsats följa ett medie – och kommunikationsvetenskapligt perspektiv 

inom media management. Vad innebär media management?  

Att vara media manager innebär att bland annat arbeta med beslutsfattande, motivation av anställda, 

planering, marknadsanalyser, budgetering, kommunikation och så vidare. Vi har tagit med de delarna 

som för studien är viktigast.  

2.1.1 Beslutsfattande 

Leblanc Wicks et al. (2004, kap. 1) förklarar att beslutsfattande är mer än bara kunskap, det är en 

konst. Beslut kan fattas av en enskild person eller av en grupp personer, däremot går det snabbare om 

en enskild person tar beslutet i förhållande till att engagera en hel grupp. Viktigt när man tar ett beslut 

är att vara rationell och att se till det bästa för en grupp med gemensamt mål.   

2.1.2 Motivation 

För en anställd inom massmedier innebär det att ha en stor simultanförmåga eftersom det handlar om 

att utföra många olika och krävande uppgifter samtidigt klargör Leblanc Wicks et al. (2004 kap. 3). 

Detta kan skapa en väldigt pressad arbetssituation, vilket gör att det blir viktigt med motivation. Ett 

ofta förekommande problem är stress, något som många forskare väljer att undersöka. En aspekt är att 

stress varierar baserat på medarbetarens upplevelse av arbetets krav. En media manager måste enligt 

Leblanc Wicks et al. (2004 kap. 3) vara vaksam för stressymptom för att undvika att bränna ut sina 

arbetare. Ett tips för media managers är att ge sina medarbetare utrymme att vara kreativa, försöka ge 

dem inspiration och att fylla vardagen med mindre utmaningar.   

2.1.3 Planering 

Leblanc Wicks et al. (2004, s. 180) menar att planering är nödvändigt för bra företagsledning. Det har 

vissa likheter med beslutsfattande eftersom de båda kräver tillräcklig och korrekt information. Både 

planering och beslutstagande bör involvera personer ifrån alla nivåer i en organisation.  



 

 

 

12 

 

 

Fortsättningsvis förklarar Leblanc Wicks et al. (2004, s. 160) att man vid planering skiljer på tre olika 

former nämligen strategisk, vanlig- och kortsiktig planering.  Denna indelning baseras på hur lång tid 

planeringen avser. En kortsiktig planering kan avse ett par veckor eller ett år. Vanlig planering kan 

sträcka sig över två eller tre år. Den planering som avser längst tidmässiga period är den strategiska 

som är på minst två år.  

2.2  Event marketing – att bygga ett event 

Hoyle (2002, s. 1) tar upp tre E inom event marketing som ligger gemensamt för detta fenomen; 

Entertainment, Excitement och Enterprise.  

2.2.1 Entertainment, excitement och enterprise 

Entertainment handlar enligt Hoyle (2002, s. 2) om underhållning och det menar att underhållning 

finns överallt. Eftersom underhållning av ett event lika väl kan upplevas i hemmet, genom exempelvis 

TV, måste marknadsföring av ett event bygga på att få publiken att istället erfara det på plats. 

Marknadsföringen måste visa att detta är unikt och skräddarsytt för just dem.  

Excitement är upphetsning och finns med för att göra eventet minnesvärt. Hoyle (2002, s. 2) förklarar 

att underhållning kan frambringa upphetsning men underhållningen har inget att göra med den 

upphetsning som lovats. Upphetsning bör alltid vara en del av en effektiv marknadsplan.  

Enterprise är enligt Webster’s Unabridged Dictionary en färdighet att ta risker eller att prova något 

som tidigare inte provats. Detta kan också beskriva en pionjär förklarar Hoyle (2002, s. 2,3). Viljan att 

utforska vad som tidigare aldrig utforskats. Så som marknadsföringens olika sätt att attrahera 

mottagaren.  

2.2.2  5 W:n inom Event Marketing 

Why – Då den största utmaningen är att uppmana människor att komma på ett event är det fyra 

standarddelar som alltid brukar finnas med menar Hoyle (2002, s. 33-35). Det är namnet på eventet, 

namnet på organisationen, datum och plats. För att få ett grepp om målgruppen ska det första i 

informationen svara på frågan varför?  Det måste beskrivas varför målgruppen ska ta sig tid och 

pengar att besöka eventet.  

Who- Hoyle (2002, s. 35, 36) förklarar att vem eventet är riktat till beror på produkten som 

marknadsförs. En målgruppsanalys ska göras för att rikta informationen och se hur budgeten ska 

planeras.  
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When- Tidsanpassning är viktigt i allra högsta grad anser Hoyle (2002, s. 36-39). Ordet schema 

används i detta sammanhang som en samling av information. Alla typer av scheman ska undersökas i 

syfte att hitta mönster och behov som finns på marknaden. Schemat skapar ofta en konflikt med själva 

deltagandet på ett event, vilket marknadsföraren måste se över.  

Where- Hoyle (2002, s. 39, 40) menar att platsen av ett event kan vara avgörande. Det kan både lyfta 

och dra ner ett event. Unika platser bör ses över då det kan vara en avgörande faktor för personer som 

är tveksamma över eventets program.  

What- Varje event är unikt och Hoyle (2002, s. 40-41) förklarar att det ska marknadsföras som något 

nytt, uppfriskande och spännande. För att marknadsföra ett event bör det innehålla eventets syfte. 

Varför håller vi i detta event? Viktigt att tänka på är att fördelarna ska stämma överrens med publikens 

förväntningar.  

2.3 Strategisk Kommunikation – relationsbygge och planering 

Att jobba med kommunikation kan enligt Palm (2006, s.17) ibland skapa ett önsketänkande om att 

kommunikation kan lösa alla problem. Kommunikation kan även sägas att det inte räckte till om något 

inte lyckats tillräckligt bra. Det skulle egentligen kunna vara så att kommunikationen nådde fram, men 

att den inte hade någon effekt på mottagaren. Kommunikation är sällan hela lösningen på ett problem, 

men vanligtvis en liten del utav den möjliga lösningen.   

Inom kommunikation är det vanligt att se processen som en envägsriktad process, som att sändaren 

skjuter en kula som antingen träffar eller missar den tänkta målgruppen. Fill (2006, s. 36) förklarar att 

denna modell (ett- stegs modellen av kommunikation) har fått kritik för sin enkelhet. Istället finns nu 

två-stegs modellen eller fler-stegs modellen. Den första använder sig av opinionsbildare som extra 

kanal för att nå ut till en större del av målgruppen. I den sista har alla delarna möjlighet att 

kommunicera med varandra, tidigare har målgruppen varit passiv.  

Vad alla delar inom kommunikation har gemensamt är att de tillsammans skapar strategisk 

kommunikation. Falkheimer (2001, s. 84-85) menar att det som kännetecknar strategisk 

kommunikation är planerad kommunikation då den från början har ett fastställt mål. Detta är ett 

fenomen alla informatörer arbetar med.  

Falkheimer (2001, s. 84) anser att den historiska bakgrunden till strategisk kommunikation är konsten 

att övertyga, som hittas i den klassiska retoriken. Uppmärksamma dock att det inte är samma sak. Som 

tidigare nämnt är det planerad kommunikation som utmärker strategisk kommunikation. Fenomenet 

har inga centrala aspekter som är gjorda speciellt för strategisk kommunikation. Istället så används 

tidigare teorier ifrån effektforskning, socialpsykologi, pedagogik, retorik och marknadsföring.  
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2.3.1 Strategisk kommunikation för vem? 

Den klassiska retoriken syns enligt Falkheimer (2001, s.85-86) mer i reklam i dagens samhälle än i 

politiska verksamheten. Varken retorik eller strategisk kommunikation är en vetenskap, de båda 

handlar om en konst. Att lära sig de olika lösningarna inom strategisk kommunikation gör dig aldrig 

fullärd. Detta beror på att varje situation kräver en kontextanpassad kommunikation.  Erfarenhet, 

känsla och kunskap är den rätta kombinationen för att lyckas. 

2.3.2 Intern och extern kommunikation 

Falkheimer (2001, s. 94) menar att strategisk kommunikation handlar om relationer till publiken både 

utom och inom en organisation. Publiken refereras även som intressenter och målgrupp då det är till 

den som meddelandet skickas. Den strategiska kommunikationen ses också som en synonym till 

public relations vilket är orsaken till att det blir komplicerat att definiera. Grunig & Hunt (1984:6 se 

Falkheimer 2001, s. 94) definierar fenomenet strategisk kommunikation: ”The management of 

communication between an organization and it’s publics”. 

Heide, Johansson & Simonsson (2005, s.167) förklarar att något som är uppmärksammat av många 

forskare och praktiker är möjligheten eller i detta fall omöjligheten att dra en gräns mellan 

organisationers interna och externa kommunikation. Den interna kommunikationen riktas ibland ut 

ifrån organisationen samtidigt som den externa ibland riktas invändigt mot organisationen. Larsson 

(2001, s. 67) förklarar att det interna arbetet används allt oftare vid externa ändamål och det externa 

arbetet har fått större samband med det interna arbetet. 

Falkheimer (2001, s. 94) klargör att balans skapas i organisationen genom att använda den interna 

kommunikationen. Den ger information till alla inblandade i organisationen, ledning, anställda och 

medarbetare. Samtidigt är det en viktig faktor för den externa kommunikationen. All intern 

kommunikation blir extra viktig eftersom de anställda i organisationen även är externa 

kommunikatörer. 

Den externa kommunikationen består enligt Falkheimer (2001, s. 95) av relationerna till 

organisationens intressenter. Vid direkt extern kommunikation används mestadels uttrycket målgrupp. 

En god intern kommunikation är nyckeln till en framgångsrik extern kommunikation, men det 

utesluter inte hur viktigt det är att vara uppmärksammad på omvärlden då den också är en faktor för 

god kommunikation. Genom att ständigt ta in information och vara uppdaterad ger det en stor fördel 

för den strategiska kommunikationen.   

2.3.3 Strategisk kommunikation och retorik 
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Falkheimer (2001, s. 88) förklarar att det finns tre olika retoriska instrument som det går att använda 

sig av. Ethos handlar om kommunikatörens eller sändarens trovärdighet hos mottagaren. En bra idé 

kan vara att lyfta fram sina personliga egenskaper som till exempel vilken utbildning man har. Att 

använda sig av titlar (exempel doktor, professor och så vidare) är ett annat starkt verktyg för att vinna 

trovärdighet. Logos är argument som tilltalar den logiska sidan hos mottagaren. Dessa argument 

behöver dock inte vara sanna ur en argumentationsanalytisk mening. Problemet med de logiska 

argumenten är att forskare och praktiker har kommit fram till att människan inte alls är vidare 

förnuftig. Sista instrumentet är pathos som tilltalar människans känslor. Vanligtvis handlar det om att 

göra mottagaren arg eller att skapa medlidande.  

Återigen är det viktigt att komma ihåg att det inte finns en universalmodell. Strategisk kommunikation 

handlar enligt Falkheimer (2001,s.89) om situationsanpassning för att olika kulturer, miljöer och 

grupper skapar olika sammanhang som ger olika förutsättningar för påverkan.  

2.4. Marknadskommunikation – kommunicera ett varumärke 

”Reklamens främsta syfte är att bygga associationer till ett varumärke – att förklara för konsumenter 

allt ifrån vad varumärket står för, till varför konsumenten ska köpa det. Det är med hjälp av reklamen 

som varumärkena kan skapa sin särart och sin unika image.” (Dahlén & Lange 2003, s. 11) 

Dahlén & Lange (2003, s. 13) anser att det är viktigt för en marknadsförare att förstå att det inte bara 

handlar om att ha bäst produkt. Däremot är det ofta så att bäst kommunicerade produkt vinner. Att 

förstå kundernas behov och beteenden är en del av de absolut viktigaste sakerna inom 

marknadskommunikation. Den andra är att veta vad konkurrenterna erbjuder. När dessa två saker är 

kända kan det egna varumärket få sin unika och relevanta image.    

Marknadskommunikation baseras på tre olika faktorer förklarar Dahlén & Lange (2003, s.19). Genom 

att utgå ifrån dessa tre kan många onödiga misstag undvikas.   

- Målgrupp: Vilka vill vi nå? 

- Budskap: Vad vill vi säga till dem? 

- Kanal: Hur ska vi säga det? 

2.4.1 Varumärken 

Kapferer (2008, s.171) menar att varumärken syns numera överallt då de har blivit en storspelare i 

dagens samhällen. Definitionerna på varumärken är lika många som varumärkena i sig. Ett varumärke 

kan exempelvis vara ett namn som har inflytande på kunden. Vid marknader idag är två verktyg 

viktiga, positionering och identitet.  
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”Ett varumärke är inte namnet på en produkt. Det är visionen som driver skapandet av produkter och 

tjänster under varumärkets namn. Den visionen, nyckeln till märkets trovärdighet och dess innersta 

värderingar kallas identitet.” (Kapferer 2008, s. 172) 

2.4.2 Identitet 

Varumärkes identitet bör enligt Kapferer (2008, s. 172) kommunicera med allmänheten eller andra 

företag om ditt företag. Till exempel tydligt visa företagets vision, mål och vad som utmärker detta 

varumärke. Vilket behov tillgodoser det? Exempelvis mat, sömn, socialt umgänge, nöje, nyheter osv. 

Vilken eller vilka värderingar dominerar märket? Vilka attribut är det som gör märket 

igenkänningsbart? Det kan till exempel vara en logotype, en slogan eller något liknande.  

2.4.3 Positionering 

Positionering handlar om hur ett varumärke sticker ut jämfört med sina konkurrenter och vilka fördelar 

det har för sina kunder. Vid positionering tar Kapferer (2008 s. 175) upp fyra frågor som utgör 

grunden. Vilken fördel har varumärket för kunden? Den andra frågan berör vilken målgrupp som 

varumärket riktar sig till. ( se avsnitt 2.6 Målgrupp) Varför är den tredje frågan, vilket innebär varför 

man ska köpa produkten eller tjänsten beroende på vilket syfte den uppfyller. Den sista frågan är 

viktigast berör mot vilka företaget arbetar. Vilka är våra konkurrenter och varför är denna produkt att 

föredra?  

Armstrong & Kotler (2007, s.189) menar att positionering handlar även om begreppen prisklass och 

kvalitet. Ska det vara lite kvalitet för lite pengar, eller mycket kvalitet för mycket pengar? När 

företaget har valt en position måste all extern kommunikation följa den position som blev bestämd.  

2.4.4 The marketing communication mix 

Inom marknadskommunikation tar Fill (2006, s. 14) upp fyra olika uppgifter som kommunikation ska 

uppfylla. Dessa är att informera, övertala, förstärka eller differentiera.  För att göra någon av dessa 

finns ”The marketing communications mix” som består av fem olika verktyg som går att använda sig 

av. Dessa är annonsering, personlig försäljning, direkt marknadsföring, försäljningserbjudande och 

public relations. Vi lägger särskiljd fokus på annonsering, word of mouth och personlig försäljning då 

det är det som är relevant för vår studie av Talang 2010´s externa kommunikation.  

Annonsering är en icke personlig form av kommunikation, vilket innebär att mottagaren inte har 

någon kontakt med avsändaren. Fill (2006, s.16) förklarar att annonsering har som fördel att den når 

en stor publik och att den har relativt lätt att rikta sig till en viss publik. Däremot är det stora fasta 
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kostnader, stort bortfall av dem som ser den som faktiskt inte är intresserade, det är även svårt att med 

annonsering förmedla ett personligt meddelande eller att ha en interaktion med mottagaren.  

Personlig försäljning kan exempelvis vara när en försäljare kommer fram till personer som befinner 

sig på offentliga platser. Fill (2006, s.19) förklarar detta verktyg genom att det är lätt att förmedla ett 

personligt meddelande eftersom det har en hög nivå av interaktion. De fasta kostnaderna och 

kostnaderna per kontakt är stora. Däremot är det inte högt bortfall, men inte heller en stor publik som 

meddelandet når ut till.  

Fill (2006, s.19) tar upp ett extra verktyg som kan användas. Word-of-mouth rekommendationer är ett 

av de absolut starkaste verktygen vilket gör att hela kommunikationsprocessen får bättre resultat om 

word-of-mouth rekommendationerna når en bra nivå.  

De övriga verktygen i mixen är försäljningserbjudande, public relations och direkt marknadsföring.  

Fill (2006, s. 16) Försäljningserbjudande handlar om att ge ett extra värde och framtida försäljning. 

Med försäljningsarbete kan företag lätt rikta in sig till den målgrupp företaget vill nå samtidigt som det 

är lätt att utveckla verktygen när situationen förändras. Public relations har som fördel att det uppnår 

en hög trovärdighet, har låga fasta kostnader, en låg investeringsgrad och en medelhög möjlighet att nå 

en stor publik. Nackdelarna blir att det är svårt att förmedla ett personligt meddelande, låga 

interaktions grader och ett högt bortfall. (Fill, 2006, s. 17) Vid direkt marknadsföring är det vanligt 

med direkt e-post till en kund. Därför har direkt marknadsföring stor möjlighet att leverera personliga 

meddelanden. Interaktionsnivån är hög även här men med en normal räckvidd att nå en större publik.  

2.5. Målgrupp – koncentrering av det stora  

Att göra en målgruppsanalys är en bra början när en kommunikatör ska specificera sin målgrupp. Palm 

(2006, s.29) menar att detta stärks av två goda skäl, att välja rätt budskap och rätt medier för det 

budskapet. När målgruppen ska segmenteras (delas in i mindre grupper) finns det ett par givna faktorer 

som man inte kan påverka. Dessa kan exempelvis vara kön, ålder, värderingar eller personlighetsdrag.  

2.5.1 Segmentation  

Armstrong, & Kotler (2007, s. 165) förklarar att marknadssegmentering går ut på att dela upp den 

tänkta marknaden i mindre grupper. Detta för att olika köpare har olika handelsmönster som kan 

variera på grund av behov, resurser, attityder och vanor. Marknadssegmentering innebär att hitta 

möjliga faktorer att dela in marknaden efter. Dessa faktorer delas in i underkategorier. I varje 

underkategori kan det dock finnas möjligheter till fler underkategorier.  

Den första kategorin som Armstrong, & Kotler (2007, s.165) tar upp är geografisk segmentering vilket 

innebär indelning enligt nationer, regioner, delstater, land, städer eller områden. Ett företag kan välja 
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att driva sin verksamhet över flera olika geografiska områden. När detta görs är det viktigt med en 

föraning till de varierande behoven och önskemålen.  

En annan segmentering som är möjlig att genomföra är att dela in marknaden enligt demografiska 

aspekter. Med detta menas ålder, kön, familjestorlek, familjelivscykel, inkomst, utbildning etcetera. 

Detta är enligt Armstrong, & Kotler (2007, s. 167) den vanligaste faktorn inom segmentering eftersom 

handelsmönster vanligtvis följer någon av dessa aspekter.   

Armstrong, & Kotler (2007, s.171) menar att segmentering kan ske enligt indelning av 

beteendemässiga sidor som kunskap, attityd, användning eller respons till en produkt. Många praktiker 

tycker att detta är en bra grund att bygga marknadssegmentering på.  

Den sista kategorin som Armstrong, & Kotler (2007, s. 169) tar upp inom segmentering är 

psykografiska aspekter. Psykografiska aspekter är samhällsklass, livsstil eller personliga egenskaper.  

Armstrong, & Kotler 2007, s.177) menar att det krävs att segmenteringen är mätbar, tillgänglig, 

relevant, differentierbar och handlingsbar för att kunna göra en segmentering effektiv.  

2.5.2 Målgruppens relation till sändaren 

Målgrupper kan ha olika relation till sändaren. Palm (2006, s. 29-33) beskriver en asymmetrisk 

relation som innebär att sändaren tar initiativet och bestämmer villkoren. Det är något hos målgruppen 

som ska påverkas, vilket kan vara attityd, medvetenhet och så vidare. Annars kan mottagaren ha en 

symmetrisk relation till sändaren vilket innebär att en dialog upprättas.  

2.6. Budskapsstrategier – att skapa intresse 

Att mottagaren har intresse för ämnet som sändaren försöker uppmärksamma dem om anser Palm 

(2006, s. 65) är en nödvändighet. Däremot är det inte alltid tillräckligt. En person som får mycket 

information kan bli både uttråkad och förolämpad, något som i sin tur vänds mot sändaren. När detta 

sker händer det att mottagaren vägrar att acceptera sändarens argument.  Som kommunikatör har man 

uppgiften att vara uppmärksam på när mottagaren kan tänkas utveckla dessa två negativa attityder.   

Som nämnt i föregående stycke är det nödvändigt att mottagaren har ett intresse för sändarens ämne. 

Att intressera en mottagare för ett ämne är en helt annan uppgift än att lära ut kunskaper. Palm (2006,s. 

59) menar att det viktiga är att öka intresset och engagemanget hos målgruppen. För att få en önskad 

effekt hos målgruppen finns det fyra olika begrepp att ta i åtanke, dessa är volym, känsla, närhet och 

diskuterbarhet.   

Palm 2006,s. 59- 62) anser att volym kan vara av betydelse för på vilket allvar målgruppen tar 

budskapet. Om ett ämne syns överallt, hela tiden säger det sig själv att målgruppen tar det på stort 
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allvar. Ett ämne som får lite uppmärksamhet och visas i liten volym får mindre genomslagskraft. 

Känsla handlar om när ett ämne som bara genom att nämnas framkallar starka känslor. Om ett ämne 

inte har vad som kallas sexighet och framkallar starka känslor så måste en kommunikatör skapa en 

känsla till ämnet självmant.  

Närhet inträffar när ett ämne rör mottagaren personligen eller att dess konsekvenser finns nära i tiden. 

Palm (2006,s. 60-61) förklarar att närhet skapas genom igenkänning, personifiering och 

konsekvensbeskrivning. För att få igenkänning så gäller det att ny information blandas med känd 

information. Sändaren hänvisar ny information till sådant som mottagaren redan känner till. 

Personifiering är att flytta fokus ifrån kollektiva grupper till enskilda individer. 

Konsekvensbeskrivning handlar om att försöka förklara konsekvenserna för vad som händer en individ 

om den väljer att följa eller respektive inte följer sändarens rekommendationer.   

 Diskuterbarhet innebär att få upp ett ämne på agendan. Palm (2006,s. 62-63) tar upp tre olika agendor 

som man kan sträva emot där ämnet kan diskuteras. Medieagendan, expertagendan och 

samtalsagendan.  

2.7 Handlingsutlösning –när mottagaren gör som vi vill 

2.7.1 Målanalys 

För att precisera ett systemmål beskriver Palm (2006, s.23) detta som ett problem som ska lösas. Dessa 

är alltså problem i form av att något ska minskas. Visionsmål betecknar en framtidssyn, ett önskvärt 

tillstånd för framtiden. Systemmål och Visionsmål brukar ofta blandas ihop.  

För att nå slutmålet måste för det mesta ett beteende ändras eller så ska det inte alls ändras. Palm 

(2006, s.24-25) menar att verbala beteendemål också är en vanlig form av mål. Detta gäller främst 

opinionsbildare då dessa kan stödja eller avvisa en åsikt om beteendeförändring.  

Kommunikationsmål skapas av kommunikatören då den avser vad målgruppen ska uppmärksamma, 

vad de ska känna till och tycka om. Palm (2006, s.26) anser att kommunikationsmålet innefattar; 

alarmering, agendasätting, intresse, kunskapsöverföring, attitydpåverkan, intentionspåverkan, 

handlingsutlösning, vidmakthållande och minimera återfallsrisk.  

2.7.2 Strategier för handlingsutlösning 

När den rätta informationen finns krävs det även att målgruppen agerar. Palm (2006, s. 43) förklarar 

att det i vissa fall kan saknas tillräckligt med mental energi för att agera. För att finna en lösning på 

ovanstående problem är det viktigt att minska mängden av den mentala energi det går åt för att ta 

beslutet. Det finns flera lösningar för detta. 
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Den första lösningen som Palm (2006, s. 68) tar upp är att göra skillnaden mellan att göra handlingen 

och inte göra det så liten som möjligt. Endast genom att presentera handlingsalternativet ska resultera i 

en handling.  

Ett annat sätt att arbeta är att dela upp ett beteende i flera delbeteenden. Palm (2006, s. 68-69) 

beskriver det genom att ett litet steg blir det första steget som inte ska påverka målgruppen allt för 

mycket. När användaren lärt sig detta kan man utöka med ett ytterligare steg. Förhoppningsvis ser inte 

användaren det som en komplicerad handling att göra små steg i taget. Slutligen har man ändrat hela 

beteendet.  

Tredje lösningen går ut på att rangordna delbeteenden i ett system av svårighetsordning. Det lättaste 

beteendet påbörjas, och när användaren redan har påbörjat det kommer den antagligen att fortsätta 

klättra på stegen. Palm (2006, s. 69) förklarar att vid kommersiella sammanhang är detta vanligt som 

vid exempel bilförsäljning. Först får köparen sitta bakom ratten, sen ta en provtur, låna hem den över 

helgen och antagligen köper personen bilen.  

Palm (2006, s. 69) klargör sista lösningen som är att beskriva HUR en kund ska göra mer än argument 

VARFÖR den bör handla eller agera. Om det finns många argument varför en handling ska göras ses 

handlingen som väldigt allvarlig. Istället arbetar man med låginvolvering, att framställa en handling 

som mindre viktig och väldigt enkel.  

Palm (2006, s. 82) anser att om målet med kommunikationen är att få fram en handlinsutlösning så bör 

man jobba med HUR.- information mer än VARFÖR- information. Det medium man ska använda sig 

av för att göra detta är point of action display. Palm (2006,s. 80-81) förklarar att fenomenet point of 

action display är bra att använda när en handling ska tas eller inte tas. När detta görs ska det helst ligga 

så nära handlingen som det kan gå i både tid och rum.  

2.8 Agenda setting – att skapa en snackis 

Palm (2006,s. 99) tar upp agendasättning som innebär att få en fråga diskuterad. Det finns tre olika 

agendor som en fråga kan diskuteras på, dessa är expertagendan, samtalsagendan och medieagendan. 

Det finns många ämnen som diskuteras på expertagendan långt innan det kommer till samtalsagendan. 

Expertagendan är som namnet antyder att det är experter som diskuterar ämnet, detta kan göras i 

exempelvis fackpress och debattforum. Det är vanligt att många ämnen inte kommer längre än så, men 

vissa hamnar även på medieagendan. Om en fråga börjar diskuteras på kafferaster, hos frisören och 

andra samtalsvanliga platser så har ämnet uppnått samtalsagendan. Samtalsagendan hänger ofta ihop 

med medieagendan, detta för att man gärna pratar om saker man sett i medierna. Däremot är det 

väldigt få ämnen som tar sig ifrån medieagendan till samtalsagendan.  
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2.8.1 Agendasättning och opinionsbildning 

Agendasättning är en del inom opinionsbildning då det är som första steg inom aktiviteten att bilda en 

opinionsbildning. Palm (2006, s. 102-103) förklarar det första steget genom att sätta en fråga på 

agendan och det andra steget är att när det första steget är uppnått så är syftet att påverka opinionen. 

Vid opinionsbildnings arbete finns det tre olika målgrupper som en organisation kan ha. Det egna 

lägret är personalen och medlemmarna i organisationen, som inte är en direkt del av vår målgrupp att 

övertyga men väldigt viktig att ha med. Allmänheten är den andra målgruppen som man kan arbeta för 

att få med om en fråga inte är alltför komplicerad. Beslutsfattare och opinionsbildare är den sista 

målgruppen som förslagsvis nås bäst via direktkanaler som brev, e-post, telefonsamtal och så vidare.  

2.9 Medier – att synas 

För att skicka ett meddelande så krävs det ett medium för att förmedla det. Fill (2006, s. 196) tar upp 

tre viktiga faktorer som bestämmer vilket medium som ska användas. Dessa är kostnad, 

kommunikation och målgrupp.  

2.9.1 Olika medier 

Fill (2006, s. 196) menar att det finns olika kategorier inom medier som går att använda sig av. Om en 

kort summering skulle göras av medierna så skulle de delas in med sändning, tryck, utomhus, nya 

medier, i affärer och övriga. Sändning är de traditionella medierna med exempelvis television och 

radio. Tryckta medier kan vara dagstidningar eller magasin. Medier som är utomhus kan vara 

affischer, gatuattiralj, transit i tunnelbanor, taxi eller luftballonger. De nya medierna består av internet, 

digital TV (text TV) och CD-rom. Medier som finns i affärer har ett syfte att få mottagaren att köpa, 

detta kan vara lådor, skyltar, displayer eller paketering.  Andra medier som går att använda sig av är 

bio, utställning, produkt placering eller omgivning med papperskorg, golfbanor och bensinpumpar.  

2.9.2 Word of mouth 

I fler-stegs modellen (se avsnitt 2.3.strategisk kommunikation) påverkar de olika delarna varandra. 

Något som kan hjälpa till med detta är word of mouth. Berkman och Gilson (1986 se Fill 2006, s. 42) 

förklarar att kunder använder word of mouth för att få mer information och för att förstärka köpbeslut. 

Detta innebär att kunderna rekommenderar varandra om produkter. Trovärdigheten inom denna 

process är högre i förhållande till reklam.   

Fill (2006, s.42) menar att en opinionsledare utifrån flerstegsmodellens rekommendationer kan börja 

prata om fenomenet med de andra medlemmarna i gruppen. Genom interaktionen blir 

kommunikationen framgångsrik och medlemmarna influerar varandra i att uppmärksamma fenomenet.  
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Då det finns många definitioner på word of mouth kan det vara en bra idé att se närmare på de fyra 

olika kategorierna som Dichter (1996 se Fill 2006, s. 43) tar upp. Den första är produktinvolvering där 

det upptäcktes att människor ofta talar om produkter som de är nöjda eller missnöjda med. Den andra 

kategorin är självinvolvering där ägarskap ger status och prestige. I denna kategori får köparen 

bekräftelse ifrån nätverket om köpet är bra eller dåligt. Tredje kategorin om annan involvering är när 

en person delar med sig av en produkt eller ny trend med en annan person av kärlek eller vänskap. 

Detta skapar då en känsla av delaktighet som personen kommer sprida vidare till sitt nätverk. 

Meddelande involvering som är den sista kategorin handlar om meddelandet som omger produkten. 

Det kan ofta vara reklamen om produkten som diskuteras.  
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3.Metod 

3.1 Kvantitativ eller kvalitativ forskning 

Kvalitet kan sägas handla om en karaktär eller egenskap hos någonting. Widerberg (2002, s. 15) 

förklarar att huvudsyftet med en kvalitativ forskning är att se vilken innerbörd eller en mening ett 

fenomen kan ha. Här ställs ofta frågor som söker svar på vad fenomenet faktiskt handlar om eller dess 

betydelse. Kvantitativ forskning lägger vikt på att fastställa mängder, genom att exempelvis ställa 

frågor som ”hur vanligt är fenomenet?”.  

3.1.1 Kvantitativa metoder 

Eliasson (2010, s. 28-29 ) menar att kvantitativa metoder är som vanligast förekommande i 

enkätundersökningar eller intervjuer. Det finns olika tillvägagångssätt för att genomföra en enkät- eller 

intervjuundersökning. Dessa sätt skiljer sig åt beroende på vilket sätt undersökningen framförs, 

exempelvis via post, internet eller via en intervju med respondenten. En intervjuundersökning anses ge 

många svar även om det kan vara dyrt att ha en intervjuare med i arbetet. Denna intervjuare kan även 

få problem att ta kontakt med de tillfrågade.  

(I fortsättningen kommer det som ovanstående författare kallar för intervju, refereras som 

enkätundersökning baserat på definitionen av Patel och Davidsson 2003, s. 69.) 

3.1.2 Kvalitativa metoder  

Intervjuer kan användas i många olika sammanhang, som att vi exempelvis kallas till arbetsintervjuer. 

Lantz (2007, kap. 1) anser att många olika yrken dagligen arbetar med intervjuer som till exempel 

journalister, psykologer, läkare, poliser och så vidare. Vid datainsamling krävs det att en intervju 

uppfyller vissa krav. Dessa frågor kan vara om intervjuaren ställt de frågor som behövdes för att få 

fram det den ville veta. En annan faktor kan vara att intervjun måste återspegla intervjupersonens 

uppfattning.  

3.2 Validitet, reliabilitet, giltighet och tillförlitlighet 

Validitet beskriver värdet av informationen som erhålls. Kylén (2004, s. 12) menar att det är av stor 

betydelse för validiteten att de data som erhålls är relevant. Bedömningen sker utifrån hur dessa data 

slutligen leder till slutsatser i form av beslutstaganden och effekter.  

För att ta reda på tillförlitligheten av information används reliabilitet, med detta menas hur sann data 

är. Det betyder också att uppgifter som tas fram ska stämma överrens med varandra för att vara sanna 
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då dessa är homogena. Kylén (2004, s. 13) förklarar att detta också blir som en typ av kontroll av 

reliabiliteten. Metoden för att kontrollera att uppgifterna är samma kallas för testretest. Vid uppgifter 

om åsikter och upplevelser kan svar av olika respondenter skilja sig lite, men pekar dessa åt samma 

håll anses de vara reliabla.  

Kylén (2004, s. 13) tar upp validitet och reliabilitet då de också kan påverka varandra. Låg reliabilitet 

sänker validiteten. Däremot behöver hög reliabilitet öka validiteten. Oavsett om uppgifterna är helt 

sanna behöver det inte betyda att de är användbara för undersökningen.  

I våra kvalitativa undersökningar trycker vi på validiteten så dessa är användbara för vårt resultat. Vi 

får relevant data genom våra intervjupersoner då intervjun utgår från ämnet. Vi har också använt oss 

av kvantitativa undersökningar i form av enkäter. För att dessa ska bli reliabla bör det vara många som 

svara på dem och att svaren lutar åt samma riktning.  

Vi har arbetat med att få en hög giltighet genom att vi ställde frågorna i enkätundersökning person till 

person vid ett verkligt möte. Om det var någon fråga de tillfrågade inte förstod så förklarade vi vad 

som menades för att uppnå en hög giltighet i svaren.  

Med tillförlitlighet i de kvalitativa intervjuerna har vi jobbat med att ha intervjupersonerna i en lugn 

och privat miljö där deras svar ska ha möjlighet att vara ärliga och genomtänkta. Alla de kvalitativa 

intervjuerna har genomförts via telefon i en skyddad miljö, alltså inte i närvaro av varandra. Detta 

bidrog till att projektgruppen i Kalmar och marknadsföringsansvarige i Stockholm inte skulle känna 

sig pressade av den andres närvaro.  

3.3 Kvantitativt metodavsnitt 

Som kvantitativ undersökning har vi genomfört enkätundersökningar bland publik och deltagare till 

Talang 2010, men även bland allmänheten (personer som inte visat koppling till eventet).  

Syftet med denna undersökning är att se vilken effekt den strategiska kommunikationen som Talang 

2010 har använt sig av. Med detta menar vi att vi har undersökt hur målgruppen har uppfattat den 

strategiska kommunikationen. För att undersöka detta har vi i enkätundersökningen med frågor om hur 

publik, allmänhet och deltagare fick reda på att Talang 2010 hade audition, och om de anser att de fått 

tillräckligt med information om eventet. Slutligen har vi även med en fråga om de anser att 

marknadsföringen bidrar till att de vill se eventet på TV.  

3.3.1 Enkätundersökning 

Vi har genomfört enkätundersökningar i Kalmar och Stockholm under de dagar som auditions har 

inträffat. Dessa undersökningar gjordes hos deltagare, publik och allmänhet i vardera stad genom att vi 
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ställde frågor till respondenterna och antecknade svaren utifrån svarsalternativen. Vi ansåg att detta 

var smidigast för att vara helt säkra på resultat. 

Intervjuer och enkäter har enligt Patel & Davidsson  (2003, s. 69) syfte att samla information genom 

att ställa frågor. Teknikerna har en del gemensamt men även skillnader. En intervju kan antingen 

genomföras vid ett möte mellan två personer eller via telefon.  Enkätundersökningar kan också delas 

in i två genomföranden, en som går ut på att skicka enkäten med post och den andra som innebär att en 

person leder enkätundersökningen. Då den senare har fördelen att det finns möjlighet att hjälpa till att 

förtydliga har vi i vår enkätundersökning valt denna metod som genomfördes muntligt.  

Vid utformningen av enkäterna tog vi stöd av Kylén (2004, s.54, 55) så att respondenterna på ett 

enklare sätta kunde fylla i deras svar. Kylén (2004, s. 54,55) menar att är det viktigt att tänka på 

utseendet då enkätundersökningen är av pappersformat. Då enkäten ska vara tilltalande och lätt att 

förstå för respondenten har vi använt oss av hög läsbarheten, där Kylén (2004, s.54, 55)  har 

rekommenderat att använda bokstäver med seriffer då enkäten var av pappersformat.. Detta är 

användbart då det blir enklare att fylla i enkäterna. När respondenten är på väg någonstans, exempelvis 

ut från en butik, är det bra om enkäten görs kort förklarar Kylén (2004, s. 54-55). Den bör inte vara 

längre än en A4-sida. Svarsalternativen kan stå i siffror eller bokstäver för att den sedan lättare kan 

bearbetas.  

3.3.2 Urval 

Då vi vill ha stort omfång i vår enkätundersökning har vi valt att dela upp den i tre grunddelar; 

deltagare, publik och allmänhet. Dessutom har vi skilt på Kalmar och Stockholm i denna 

undersökning. Vår hela enkätundersökning går ut på att se hur Talang 2010’s strategiska 

kommunikation skiljer sig i Kalmar och Stockholm. För att få fram hur publiken och allmänheten har 

uppfattat Talang 2010’s kommunikation har vi då valt att göra en undersökning i varje stad. På så sätt 

kan vi se hur väl informationen har gått fram och om det har lyckats bättre i någon stad. Deltagarna 

har vi valt att inte dela upp i städerna då dessa kommer från hela landet och inte endast från den stad 

där audition hålls.  

3.3.3 Genomförande 

I enkätundersökningen hade vi endast fem frågor. Detta för att respondenten ska kunna svara så snabbt 

som möjligt men att svaren fortfarande har betydelse för undersökningen. Detta är gjort på eget 

direktiv till allmänheten och publiken. Deltagarnas undersökning är rekommenderad av Iglesias att 

vara kort. För att ha en gemensam layout och antal frågor är det därför fem frågor i alla 

enkätundersökningar.  
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Enkätundersökningarna bland publiken, deltagarna och allmänheten genomfördes i Kalmar den 25-26e 

februari och i Stockholm den 16-17e mars. Sammanlagt blev det 100 enkätundersökningar ifrån 

publiken, 100 ifrån allmänheten och 30 ifrån deltagarna. (Se 3.7 metodkritik för att se varför 

deltagarna blev så få. ) 

Med enkäterna för allmänheten i Kalmar stod vi på Storgatan och på köpcentret Baronen. 

Enkätundersökningen för publiken genomfördes på Larmtorget när publiken bildat en kö utanför 

teatern för att bli insläppta till eventet. Deltagarnas enkäter lämnade vi till vår kontaktperson Mark 

Iglesias som sedan placerade dem i ”green room” vilket är som en gemensam loge där deltagarna 

befann sig under inspelningen.  

I Stockholm genomfördes enkätundersökningen för allmänheten på Drottninggatan och Sergels Torg. 

Enkäterna för publiken fylldes i medans de köade för eventet på Oscarsteatern. Denna gång fick vi 

tillgång till deltagarna under inspelning, så vi kunde be dem att vara med i vår undersökning direkt.  

3.3.4 Upplägg och teknik 

Syftet med undersökningarna ligger i hur marknadsföringsgrupperna har jobbat med eventet och hur 

eventets målgrupp har uppmärksammat den strategiska kommunikationen.  

Att arbeta med tekniker som baseras på frågor menar Patel, & Davidsson (2003, s. 72, figur 13) 

innebär att vara väl insatt i utformning och ordning, även kallat standardisering. Strukturering handlar 

om möjligheten som intervjupersonen har att tolka frågorna fritt baserat på egen inställning och egna 

erfarenheter.   

Enkätundersökningarna har en hög grad av strukturering och standardisering, där det finns fasta 

svarsalternativ att välja mellan. Syftet med undersökningen är att få fram kvantitativa data och att 

undersöka resultatet för Talang 2010’s strategiska kommunikation. Vilka hade uppmärksammat den 

och vad hade dessa tyckt om den?  

Till att börja med hade alla enkäter fem gemensamma frågor: 

- Kön 

- Ålder 

- Hur fick du reda på att Talang 2010 skulle ha audition här? 

- Tycker du informationen har varit tillräcklig? 

- Vilken målgrupp tror du att Talang riktar sig till? 

Dessa fem grundpelare gav oss bland annat svar på vilken åldersgrupp som hade uppmärksammat 

eventet och om det var jämnt fördelat mellan könen. Den tredje gemensamma frågan gav oss svar på 
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vilka medier som mottagarna hade uppmärksammat eventet igenom, exempel på detta kunde vara TV, 

radio, affischer, internet och så vidare. Den näst sista frågan var mest intressant och kanske den mest 

viktiga. Kände mottagaren att den fått tillräckligt med information om eventet? Sista frågan angående 

Talang 2010’s målgrupp hade som de övriga frågorna ett antal alternativ att välja bland.  

Deltagarnas och publikens (bilaga 4)enkäter kompletterades med frågorna: 

- Har du sökt tidigare till Talang? (Har du varit med som publik tidigare?) 

- Har du åkt till Kalmar/Stockholm ifrån en annan stad? 

Dessa två frågor tog vi med i enkäten för att vi ville se om samma personer sökte till Talang flera år i 

rad och om någon deltagare eller publik åkt ifrån en annan stad. Kanske kunde det vara så att om man 

sökt tidigare men inte kommit så långt i tävlingen var man mer lyhörd för reklam om när eventet 

skulle gå nästa gång? De som varit med som publik tidigare och varit nöjda med eventet vill 

antagligen gå igen. Om någon deltagare eller publik åkt ifrån en annan stad ansåg vi intressant på 

grund av Talang 2010’s strategiska kommunikation. Var den endast riktad till städerna där det skulle 

hållas auditions eller hela landet? 

Allmänhetens (bilaga 4) tillagda frågor bestod av: 

- Har du märkt att Talang har audition i Kalmar/Stockholm just nu? 

- Bidrar marknadsföringen till att du kommer se programmet på tv?  

Allmänhetens syn på Talang 2010´s externa kommunikation är intressant för vår forskning. Här får vi 

fram om marknadsföringen bidrar till att de kommer se det på tv kan bero på vilken image eller känsla 

marknadsföringen förmedlar.  

3.3.5 Redovisning 

Vid redovisning av resultatet ifrån enkätundersökning så är variabler som kön och ålder inte relevant. 

Detta beror på att ingen åldersgrupp eller specifik kön avlägsnade sig i svarsalternativen då väldigt 

många i alla indelningar ansåg i stort sett samma sak. Det samma gällde de olika 

undersökningsgrupperna. Därför är Kalmar och Stockholm en redovisning av både publik och 

allmänhet om inte annat anges. Deltagarna är däremot sammanslagna mellan de både städerna då 

antalet respondenter ifrån Kalmar var väldigt få.  

3.4. Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa undersökningen består av intervjuer med Mark Iglesias, marknadsföringsansvarig för 

Talang 2010, Charlotte Ahlström delaktig i projektgruppen för marknadsföringen i Kalmar och 

slutligen vår expert Peter Eriksson.  
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Kvalitativ forskning kommer ofta med en förutsättning att kunna prata med människor anser Ely et.al. 

(1993, s. 65-66). En indelning som kan göras för intervjuer som är informella eller formella. De 

informella kan genomföras direkt på plats under en deltagande observation. En formell intervju är 

oftast mer planerad och genomförs i en mindre stressad situation. Dessa planeras oftast in på annan 

plats så att det blir lättare att gå på djupet i en lugn miljö.  

”Huvudsyftet med en djupgående etnografisk intervju är att lära sig att se världen med den persons 

som intervjuas ögon.” (Ely et. al. 1993, s. 66) Detta är precis vad vi vill få fram ur våra kvalitativa 

intervjuer. Vad är till exempel åsikterna om varumärken, strategisk kommunikation och identiteten hos 

Talang 2010?  Vi vet vilka teorier det finns och vad de säger om de olika delarna som anses viktiga 

inom media management. Därför är det viktigt att få reda på vad Iglesias och  Peter Eriksson tycker 

om dessa delar i verkligheten.  

3.4.1 Urval 

När källa väljs inför en undersökning är det viktigt att tänka på tillförlitligheten. En primärkälla är den 

som var med och en sekundärkälla är den som återberättar vad andra tidigare har visat. Sekundärkällan 

kan också vara den som har sammanställt vad primärkällan har sagt eller skrivit.  

Våra intervjupersoner är primära källor. Mark Iglesias är marknadsansvarig för Talang 2010 och en 

primärkälla då det är han som berättar hur de gör. Då han själv arbetar med den strategiska 

kommunikationen är han automatiskt primärkällan.  

Charlotte Ahlström arbetar i projektgruppen för kommunikationen i Kalmar. Då även dessa är med i 

arbetet för den strategiska kommunikationen, är de primärkällor för vår undersökning som är riktad för 

Kalmar. Däremot kan det under den kvalitativa intervjun finnas svar som lutar åt att förknippas med 

sekundärkällan. Ahlström arbetar i projektgruppen i Kalmar, men Iglesias som är marknadsansvarig 

för Talang 2010 kan ha gett riktlinjer till projektgruppen vilket då kan framkomma under intervjun.  

Peter Erikson arbetar som konsult och rådgivare inom information. Vi har gjort en intervju med 

honom för att hans uppfattning av Talang 2010’s externa kommunikation. Erikson är en primärkälla 

då han själv berättar vad han tycker.  

3.4.2 Genomförande 

Vår intervju med Mark Iglesias genomfördes torsdagen den 22 april via telefon (se 3.4.3 upplägg och 

teknik). Anledningen till att vi inte genomförda intervjun i Stockholm med Iglesias var att det inte 

fanns tid då eventet var i full gång.   

Charlotte Ahlströms intervju genomfördes som föregående via telefon under onsdagen den 21 april.  
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Peter Eriksson fick bakgrundsinformation av oss angående vad de föregående respondenterna svarat så 

att han kunde kommentera deras arbete och svar. Intervjun genomfördes den 4e maj 2010, cirka tre 

dagar efter att han mottagit bakgrundsinformation.  

3.4.3 Upplägg och teknik 

I våra intervjuer har vi inte haft möjlighet att träffas för ett möte. Istället har vi bokat tid med våra 

respondenter i förväg via e-mail för att komma överens om en passande tid för en telefonintervju. 

Dessa intervjuer har genomförts via mobiltelefon med möjlighet att spela in. Ljudfilen har sedan lagts 

in på datorn för att sedan kunna transkriberas. Vi ansåg att detta var en bra lösning så vi kunde 

koncentrera oss på intervjun och inte på att anteckna.  

Lantz (2007, s. 33) tar upp fyra olika metoder som man som forskare kan använda sig av vid upplägget 

av en intervju. Den öppna intervjun bygger på förståelse av intervjupersonen. Intervjun är utformad i 

att frågorna är rymliga för breda svar och att intervjupersonen får svara fritt. Därefter ställs följdfrågor 

för att fördjupa förståelsen av ämnet, men det är alltså respondenten som tar upp det viktiga vilket i sin 

tur intervjuaren fördjupar sig i. Den riktat öppna är en form när intervjuaren har fastställt ett ämne där 

respondenten genom sammanhangsbestämd kunskap beskriver kvaliteten. Intervjuaren börjar med att 

ställa en fråga med inriktning på det valda ämnet. Lantz (2007, s. 33) förklarar fortsättningsvis att en 

halvstrukturerad intervju ses som ett mönster för begrepp. Intervjun går ut på att respondenten ger svar 

om begreppens antal och möjliga relationer mellan begrepp. I denna intervjuform är frågorna 

bestämda och det är även följdfrågorna. Genom både öppna och fasta svar får intervjuaren 

respondenten att fördjupa sig på vad intervjuaren själv tycker är viktigt. Den strukturerade tar reda på 

hur relationen mellan begrepp ser ut. Här är frågor och fasta svar i en bestämd ordningsföljd vilket 

betyder att intervjupersonen ger sin uppfattning av vad intervjuaren tycker är viktigt. Då flera 

intervjuer görs går dessa att jämföra vilket även ger möjlighet till kvantitativa analyser. 

I vår undersökning har vi arbetat med den riktat öppna intervjuformen. Detta har vi valt då vi anser det 

är viktigt att i vårt fall att få en inblick i vad intervjupersonen har för åsikt i vad vi själva har valt att 

undersöka. Vi vill att intervjupersonen ska få tala fritt om de frågor vi ställer. Dessa frågor är skrivna 

så att ämnet redan är fastställt, men att det är så pass vida att respondenten fritt kan besvara dem.  

3.5 Etiska riktlinjer 

Informerat samtycke är enligt Kvale (1997, s. 107) något som är viktigt att förhålla sig till. Detta 

handlar om att informera personer i undersökning om syfte, upplägg och eventuella risker med 

undersökningen. Informerat samtycke ger även personerna möjligheten att frivilligt delta och att dra 

sig ur undersökningen. Detta för att de inte ska känna sig tvingade att vara med eller få något 

inflytande ifrån intervjuaren.  
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I vår enkätundersökning har vi arbetat med informerat samtycke genom att informera om att det är till 

underlag för en C-uppsats vid Linnéuniversitetet och att svaren är helt anonyma. Personerna i 

undersökningen har även haft möjlighet att dra sig ur om en fråga har känts obekväm.  

Till Peter Eriksson skickade vi via e-post en sammanfattning av uppsatsens syfte, frågeställning och 

övergripande teoridelar. Detta för att ge en introduktion till ämnet så att han skulle kunna ge svar som 

var relevanta för vår forskning.  

Charlotte Ahlström och Mark Iglesias blev tillfrågade via e-post om de kunde tänka sig att ställa upp 

på intervjuer angående deras arbete i Talang 2010. De blev informerade om att uppsatsen baserades på 

deras arbete och de hade möjlighet att både tacka nej eller att inte svara på obekväma frågor i 

intervjuerna.  

Vetenskapliga rådet (www.vr.se) tar upp olika riktlinjer vid forskning av integritetskänsligt material. 

Enligt riktlinjerna bör man vara medveten om tystnadsplikt, sekretess, anonymitet och konfidentialitet. 

Tystnadsplikt finns som krav inom vissa yrkesgrupper som psykologer eller präster. Sekretess innebär 

att inte redovisa alla uppgifter då vissa kan innehålla känslig information. Anonymitet är att det inte 

finns någon koppling mellan svar och person.  

Kvale (1997, s. 109) menar att konfidentialitet tar upp möjligheten att redovisa data som kan 

identifiera undersökningspersonerna. Fortsättningsvis ska undersökningspersonerna lämna sitt 

godkännande om det blir aktuellt att ha med namn i undersökningens redovisning.   

Ahlström, Iglesias och Eriksson har alla gett sitt godkännande att vi använder namn i vår 

undersökning. Detta anser vi vara viktigt då det gör arbetet mer trovärdigt. Dessutom anser vi inte att 

våra frågor eller insamlade svar är integritetskänsligt, vilket gör att vi inte ser några problem med att 

publicera namn efter godkännande.  

Vid sammanställningen av enkätundersökningen är alla svar anonyma. De har sammanslagits 

beroende på de olika frågornas syfte, men redovisas fortfarande anonymt.  

3.6 Metodfokus 

I undersökningen har vi fokuserat på hur Talang 2010 har arbetat med deras strategiska 

kommunikation och hur den är anpassad. De kvalitativa intervjuerna är tyngdpunkten i 

undersökningen medans de kvantitativa intervjuerna har använts för att kartlägga och beskriva hur 

publik, allmänhet och deltagare har uppfattat den externa kommunikationen.  

Undersökningen är uppdelad mellan kvantitativa delar och kvalitativa delar för att få en så komplett 

studie som möjligt. Vi valde att göra en kvantitativ undersökning med enkäter. Syftet med 

http://www.vr.se/
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enkätundersökningarna var som nämnt ovan att kartlägga hur många som har hört talas om eventet och 

hur dessa hade hört det.  

De kvalitativa intervjuerna har vi gjort för att de ansvariga med egna ord kunde berätta hur arbetet har 

gått till och hur de har tänkt. Dessa intervjuer har använts för att ge undersökningen djup information 

för att förstå Talang 2010’s strategiska kommunikation vilket är också är undersökningens fokus.  

3.7 Metodkritik 

Den kvantitativa undersökningen som innehöll enkätundersökningar har fullföljt sitt syfte. Vi fick in 

den informationen vi eftersträvade angående hur personer upplevt Talang 2010´s externa 

kommunikation. Däremot blev enkätundersökningarna till deltagarna inte lika många i antal som de 

övriga. Detta beror på att i Kalmar lämnades enkätundersökningarna till deltagarna till vår 

kontaktperson Iglesias på onsdagen den 24e februari. Eftersom vi inte hade tillgång till deltagarna 

under inspelningen så var detta enda sättet.  När de sedan hämtades ut den 26e februari så var det 

endast ett fåtal enkäter som var ifyllda. Detta tror vi beror på att deltagarna antingen inte ville vara 

med i undersökningen eller att de inte fick tillräckligt med information om den.  

När vi upptäckt detta och förklarat problemet för vår kontaktperson Iglesias så gav han oss tillgång till 

deltagarna under inspelningen i Stockholm för att undvika samma resultat igen.  

Då vi själva valde att ställa frågorna till personer som svarade på de övriga enkätundersökningarna, 

kan risken för ledande frågor ha förekommit. Detta har vi försökt motverka genom att vara så neutrala 

som möjligt vid genomförandet av hela undersökningen.  

De kvalitativa intervjuerna genomfördes via telefon vilket inte ger möjlighet till att läsa av 

kroppsspråk. Telefonintervjun kan också ha gjort intervjupersonen ofokuserad vilket kan ha bidragit 

till ofullständiga svar. Slutresultatet med de kvalitativa intervjuerna är vi dock nöjda med då vi fått 

fram mycket information ifrån de tre respondenterna.  
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4. Empiri redovisning 

I början av detta avsnitt ges en introduktion till hur mottagaren har uppfattat Talang 2010. Detta görs 

genom en redovisning av enkätundersökningar ifrån de två auditionstäderna, Stockholm och Kalmar. 

De personer som har svarat på undersökningen är publik, vilket är personer som köat till eventet, 

deltagare, som varit på inspelningsplatsen och allmänhet, vilket är personer som inte visat någon 

koppling till eventet Talang. Sammanlagt blev det 100 enkätundersökningar ifrån allmänheten, 100 

ifrån Talang 2010’s publik och 30 ifrån deltagarna.  

Intervjupersoner för de kvalitativa intervjuerna är Charlotte Ahlström, Mark Iglesias och Peter 

Eriksson. Iglesias är den som under arbetets gång varit vår kontaktperson då det är han som är 

ansvarig för Talang 2010’s externa kommunikation. Ahlström är studerande vid Linneuniversitet som 

under våren 2010 arbetade med Talang 2010. Under intervjun med Ahlström berättade hon att 

marknadsföringsgruppen i Kalmar var uppdelad mellan Kalmar och Hultsfred, men att båda grupper 

arbetat på samma sätt i samarbete med varandra.  

Peter Eriksson är författaren bakom Planerad kommunikation – Strategiskt ledningsstöd i företag och 

organisation 2009 (uppl. 6). Han arbetar som konsult och rådgivare till information -och 

marknadschefer inom affärsutveckling, ledarskap och kommunikationsstrategi. (Eriksson 2008, s. 

omslag) 

4.1 Enkätundersökningar 

4.4.1 Informationsbredd 

Figur 1 berör uppmärksammad audition, om allmänheten i Kalmar och Stockholm märkt att Talang 

2010 hade audition. 25 av 55 tillfrågade i Kalmar hade uppmärksammat att Talang 2010’s audition. 

Vid genomförandet av enkätundersökningen i Stockholm var det endast en person av 44 tillfrågade 

bland allmänheten som visste om att Talang 2010 hade audition samma dag. 
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Figur 1 – Aktuell audition 

Figur 2 visar hur de olika personerna som svarat ”ja” i figur 1 fick veta att Talang 2010 hade audition. 

Här fanns det möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ. Vid genomförandet av 

enkätundersökningen bland allmänhet och publik från Kalmar fick vi 114 svar. Två personer av dessa 

hade uppmärksammat eventet på TV. Antalet som hört talas om det på radio var en person. Tre 

personer hade sett affischer om eventet och 4 personer har uppmärksammat eventet genom internet.  

14 personer hade läst om Talang 2010 i en tidning och 55 personer hade fått höra det av en vän. 17 

personer av 114 hade uppmärksammat eventet på övrigt sätt. 18 personer hade en fribiljett till eventet.  

På denna fråga kom det 52 svar ifrån allmänheten och publik i Stockholm. Bland dessa var bara en 

person ifrån allmänheten då ingen annan hade uppmärksammat eventet bland allmänheten i 

Stockholm. Fyra personer av de 52 hade uppmärksammat Talang 2010’s audition på TV och en hade 

hört det genom radio. Fem personer hade sett affischer och nio personer hade uppmärksamamt eventet 

på internet. 29 personer hade genom en vän fått höra att eventet skulle ske. Tre hade uppmärksammat 

det på övrigt sett. Bland publiken hade 14 personer fått en fribiljett.  

Bland deltagarna som är sammanslagna mellan Kalmar och Stockholm hade 37 svar angetts. En av 

dessa hade uppmärksammat auditionen genom tv, ingen hade hört det på radio. En person hade sett 

affischer och en person hade uppmärksammat eventet på internet. Tio personer av de 37 svaren hade 

hört talas om eventet av en bekant. Ingen hade uppmärksamamt eventet på övrigt sätt.  
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Figur 2 – Uppmärksammat medium  

Figur 3 behandlar frågan om personerna i undersökningen själva anser att de fått tillräckligt med 

information. 87 personer från Kalmars allmänhet och publik svarade på denna fråga. Av dessa kunde 

elva personer inte uttala sig om vad de ansåg om informationsmängden. 23 personer ansåg att de fått 

tillräckligt med information. Däremot tyckte 53 personer av de 87 tillfrågade att de fått alldeles för lite 

information.  

I Stockholm hade 84 personer bland allmänhet eller publik svarat. 21 personer kunde inte bestämma 

sig om vad de tyckte om informationsmängden. 22 personer tyckte att de fått tillräckligt med 

information om eventet. 41 personer svarade att informationsmängden var alldeles för lite.  

Deltagarna bidrog med 34 respondenter. Bland dessa visste inte sex personer vad de ansåg om 

informationsmängden. 23 personer ansåg att de fått tillräckligt med information och 5 personer tyckte 

informationsmängden var alldeles för lite.  
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Figur 3 – Informationsmängd 

Figur 4 visar till vilken grad Stockholm och Kalmars allmänhet ansåg att marknadsföringen bidrog till 

att de skulle se eventet på TV. Av dessa svarade 7 personer av 34 ifrån Kalmar att den inte alls bidrog 

till detta. Åtta personer tyckte att den bidrog lite. 10 personer ansåg att den bidrog ganska mycket.  

Fem personer tyckte att marknadsföringen bidrog mycket och fyra personer skulle inte se programmet 

på TV alls. 

I Stockholm gav tio av 45 svaret att de inte alls tyckte att marknadsföringen bidrog. 15 personer tyckte 

att den bidrog lite till att de ville se eventet på TV senare. Sex personer tyckte att marknadsföringen 

bidrog ganska mycket. Fyra personer tyckte att den bidrog mycket.  
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Figur 4 –  Marknadsföring 

4.4. 2 Målgrupp 

Figur 5 med alla undersökningar behandlar vilken målgrupp de tillfrågade tror att Talang 2010 riktar 

sig till. 101 personer ifrån Kalmar deltog i undersökningen. Av dessa kunde åtta personer tänka sig att 

målgruppen var för ungdomar under 15 år. 31 personer trodde att målgruppen som Talang 2010 

riktade sig till var personer mellan 15 och 30 år. Fem personer antog att målgruppen var mellan 31 och 

45 år, medans 1 person trodde att målgruppen var över 45 år . 56 personer av 101 tillfrågade trodde att 

målgruppen var alla, det vill säga både gamla och unga.   

92 personer i Stockholm svarade på frågan om målgrupp. Elva personer kunde tänka sig att 

målgruppen var personer under 15 år. Fortsättningsvis hade 24 tillfrågade svarat att målgruppen var 

personer mellan 15 och 30 år. Fem personer kunde tänka sig att målgruppen var för personer mellan 

31-45 år. 52 personer antog att Talang 2010 riktade sig till alla.  

Bland deltagarna ifrån både Kalmar och Stockholm kunde åtta personer av 38 tillfrågade tänka sig att 

målgruppen var personer under 15 år. Sju personer antog att målgruppen var personer mellan 15och  

30 år. Fyra personer trodde att det var för personer mellan 30 och 45 år. Två personer kunde tänka sig 

att åldern var över 45 år och slutligen trodde 17 personer att målgruppen var för människor i alla 

åldrar.   

0

5

10

15

20

25

Inte alls Lite Ganska Mycket jag kommer inte 
se det

Kalmar

Sthlm

Totalt:



 

 

 

37 

 

 

 

Figur 5  – Målgrupp 

Figur 6 sammanställer hur många bland publik och deltagare som varit med tidigare år. Bland 

publiken som köade till Kalmars event svarade 42 av 49 att de inte suttit i publik för Talang tidigare 

år. Sju personer hade varit med under 2009.  

Publiken som var på plats i Stockholm var mestadels nya besökare där 45 av 47 aldrig varit med 

tidigare. Två personer av dessa 47 hade varit med 2009. 

Resultatet bland deltagare visar att 33 av 49 personer inte hade varit med något tidigare år. Tio 

personer var med i Talang 2009. 

 

Figur 6 – Återkommande målgrupp 

Figur 7 kartlägger den geografiska spridningen av publik och deltagare ifrån Kalmar och Stockholm. 

Den ställer frågan om de tillfrågade har kommit till audition ifrån en annan stad än den där auditions 
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hålls. Kalmars publik hade sex personer av 28 som var ifrån Kalmar stad, resterande kom ifrån andra 

städer som exempelvis Borgholm, Emmaboda, Stockholm, Linköping, Nybro och Uppsala.  

Stockholm hade 33 personer av 49 som var ifrån centrala Stockholm. Övriga kom ifrån bland annat 

Enköping, Eskilstuna, Örebro, Ljungby, Norrtälje, Uppsala, Göteborg och Knivsta.  

Bland deltagarna som är sammanslagna mellan Kalmar och Stockholm var 20 av 38 ifrån Stockholm 

eller Kalmar. Övriga 18 var ifrån Örebro, Norrköping, Karlskrona, Göteborg, Västerås, Tutaryd, 

Boden, Sölvesborg, Linköping, Rättvik, Tobo och Umeå.  

 

Figur 7  – Geografisk spridning 

4.2 Mark Iglesias 

Mark Iglesias arbetar på produktionsbolaget Blu / FremantleMedia Sverige AB som producerar Talang 

2010 för TV4. Iglesias har läst en KY-utbildning; Musik och Eventarrangör i Nyköping. Där ingick 

utbildning inom press, musik- och underhållningsbranschen samt marknadsföring. Iglesias har även 

läst en marknadsföringskurs i Göteborgs Universitet, läst ledarskap i psykologikurs i Lunds 

Universitet och läst en projektledarutbildning i Umeå Universitet.  

4.2.1 Arbetsuppgift 

Eftersom Talang under tidigare år inte har haft någon person tillsatt som marknadsansvarig för att 

ansvara för den strategiska kommunikationen förklarade Iglesias att detta blev hans ansvar. Målet för 

Talang 2010’s strategiska kommunikation var att nå ut till fler människor än tidigare år. Däremot 

berättade Iglesias att Kalmar och Stockholm har haft olika strategier vid genomförandet av den externa 

kommunikationen.  
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Iglesias förklarade att hans roll för Talang 2010 främst var som publikansvarig. Detta betyder att han 

har ansvar för att publiken kommer till inspelningen under auditiondagarna och att de är aktiva under 

inspelningen. Då Talang som tidigare nämnt inte har arbetat med extern kommunikation under 

produktionen tidigare år, tog Iglesias själv på sig arbetsuppgifter som PR- och Marknadsansvarig för 

produktionsbolaget. I och med detta tog han på sig att ansvara för den strategiska kommunikationen 

för produktionen 2010. Här tillkom arbetsuppgifter som att se till att produktionen syns utåt mot 

allmänheten. Det betyder också att se möjligheten till att göra aktiviteter och att synas på en högre nivå 

än tidigare år. ”Jag är ensam i den rollen, det jag gör nu, tv, marknad och publik.”Iglesias 100422 

4.2.2 Kalmar och Stockholm – skillnaden 

”Vi är två helt olika städer och två helt olika storlekar över hur man når ut med information. Det är ju 

specifikt för varje stad för att man verkligen ska nå ut till varje person i den staden. ” Iglesias 100422 

I Kalmar arbetade Iglesias med en projektgrupp som sattes ihop genom Linnéuniversitetet. 

Projektgruppen fick göra hela marknadsplanen för Kalmarområdet och arbetade sedan självständigt. 

Inför varje aktivitet i Kalmar rapporterade gruppen till Iglesias som fungerade som en projektledare.   

”Jag hade en projektledarroll i och såg till att de skötte sig och att de gjorde marknadsplanen och den 

gruppen fungerade och att den gick framåt. Så att min roll var mera en projektledarroll mot de som 

grupp.” Iglesias 100422 

Vid kommunikationen för Stockholm var det annorlunda förtydligar Iglesias. En professionell 

affischerare anlitades och satte upp affischer runt om i staden för att allmänheten skulle 

uppmärksamma produktionen.  

4.2.3 Strategiplanering 

Den strategiska kommunikationen förklarade Iglesias vara baserades på hur det har sett ut tidigare år. 

Med det menas att den tidigare endast har synts externt när inspelningen är klar och produktionen 

börjar sändas på TV. Då har istället TV-bolaget TV4 ansvarat för marknadsföringen.  

”Vi baserade den på hur den har synts tidigare och vad de har gjort. I och med att det inte är vi som 

håller i själva marknadsföringsstrategin egentligen, utan det är tv-kanalerna som gör det för varje tv-

produktion. Eftersom de inte syns i tv-kanalen just då så är de inte intresserade av att synas på plats, 

så att när de väl nu synt på rutan så kommer de gå ut med mer marknadsföring.”Iglesias 100422 

För att få ut informationen om auditiondagarna berättade Iglesias att han gick ut genom medlemskap 

och register som Talang 2010 har haft sedan tidigare. Genom dessa kunde kommunikation ske med 

personer som var intresserade av att framför allt sitta i publiken under inspelningen. 
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”Imagen är främst att det här är möjligheten till att alla kan se, alla kan vinna talang 2010.” Iglesias 

100422.  Den externa kommunikationen för ansökningar till auditions gick ut genom skolor och andra 

organisationer. Alla har chansen att vinna men att man ska vara förberedd inför audition.  

Tre veckor innan inspelningen påbörjades i den aktuella staden arbetades det mer med att synas på 

plats. De köpte även mindre annonser från lokala tidningar samt större tidningar som Aftonbladet. 

”... vi har gjort olika barter-dealar, och det innebär ju att man byter tjänster med varandra.”  Iglesias 

100422. Iglesias berättade att Talang 2010 har arbetat med samarbetspartners. Make Up Store har 

exempelvis bidragit med en sminkös för att sedan få företagsnamnet att synas i TV-sändningen  

Talang 2010 är första året med strategisk kommunikation inför inspelningen. Då årets produktion är 

det fjärde i rad berättade Iglesias att han har tagit tidigare motgångar i åtanke. Med det menar Iglesias 

motgångar som TV-bolaget har stött på, samt motgångar under inspelningsdagarna. ”Det har faktiskt 

flutit på väldigt bra i år. Genom att vi har förberett.” Iglesias 100422. 

Iglesias kan inte svara på om Talang har någon strategisk plan då han inte har varit med tidigare. Då 

Talang är ett välkänt varumärke tror sig Iglesias att en strategisk plan på en högre nivå finns även om 

han själv inte har tagit del av den. 

4.2.4 Projektgruppen i Kalmar 

Iglesias beskriver sig själv som projektledare i Kalmars projektgrupp där han såg till att gruppen 

kunde arbeta framåt utan att stöta på problem. Projektgruppen satte upp en egen marknadsföringsplan 

som de senare arbetade efter. Inför varje aktivitet rapporterade projektgruppen till Iglesias och där 

beskrevs även hur detta skulle uppnås.  

Som tidigare nämnt vände sig Talang 2010 till Linnéuniversitet för att ta hjälp av studenter som skulle 

jobba med den externa kommunikationen i Kalmar. Iglesias beskrev arbetsuppgiften som en specifik 

utbildning där chansen att få bra kontakter inom tv-branschen är stor. ”Och sen att man får en 

erfarenhet av att prova på och jobba med tv-produktionen och en så stor produktion som det ändå är. 

En av de största i Sverige.” Iglesias 100422. 

4.2.5 Budget 

Budgeten för Talang 2010 har enligt Iglesias varit låg. ”Den har varit mindre än vad den har varit, 

genom att man har sett, inte utgifter, men man har tagit del av de gratisalternativ som finns.” Iglesias 

100422. Med det menar Iglesias att budgeten har varit en faktor till att räckvidden inte har blivit lika 

stor. Med faktorer som bland annat budget går kommunikationen alltid att förbättra  
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4.2.6 Målgrupp 

Målgruppen som Talang 2010 riktar sig till är enligt Iglesias den typiska familjen, två barn och två 

föräldrar. ”Det är barnunderhållning och vuxna ska kunna njuta av underhållningen. ” Iglesias 

100422..  I den externa kommunikationen riktas informationen till dessa genom att visa att det är ett 

underhållningsprogram.  

4.2.7 Mål och resultat 

Målen för Talang 2010’s strategiska kommunikation var att nå ut till fler människor än tidigare år 

berättade Iglesias. Talang 2010 uppnådde deras mål. Iglesias berättade att de detta år fick de in över 

3500 ansökningar om att delta i audition. De hade även fullsatt i publiken under de olika 

inspelningarna. Iglesias menar att kommunikationen har gått över förväntan. ”Där har vi överträffat 

oss själva, men det går alltid att förbättra.”Iglesias 100422. 

4.3 Charlotte Ahlström 
Charlotte Ahlström flyttade under augusti 2009 till Hulstfred för att läsa programmet Music and Event 

Management vid Linnéuniversitetet. Under våren 2010 arbetade hon i Kalmars projektgrupp för 

Talang 2010.  

4.3.1Ledarskap 

Ahlström berättade att Iglesias gav projektgruppen i Kalmar utrymme att tänka fritt och uppmanade 

dem att tänka utanför ramarna. Kommunikationen med ledningen i Stockholm (Iglesias) har varit 

baserad på klara direktiv med stor frihet. Ahlström kände att de fick lite för mycket frihet när de 

genomförde deras kommunikationsaktiviteter. ”Han gav oss faktiskt ganska fria tyglar. Han var inte 

så jätte delaktig. Så han hade ingen koll på hur vi agerade när vi satt i de här köpcentrerna.” 

Ahlström 100421. 

4.3.2 Marknadsföringsgruppen i Kalmar 

Marknadsföringsgruppen i Kalmar var under Talang 2010 uppdelad i två olika städer, Kalmar och 

Hultsfred beskriver Ahlström. Detta berodde på att fyra av de studenterna ifrån Linnéuniversitetet som 

var med i gruppen bodde och studerade Hultsfred och fyra i Kalmar. Studenterna blev informerade om 

marknadsföringsgruppen av sin lärare på programmet för Music and Event -Management som i sin tur 

hade mottagit information angående projektgruppen av Iglesias via e-post. Alla studenterna i 

marknadsföringsgruppen i Kalmar var studenter ifrån programmet Music- and Event Management i 

Hultsfred. Gruppen blev jämnt fördelad mellan studenter ifrån årskurs ett och årskurs två.  

4.3.3 Intern kommunikation  
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Ahlström berättade att marknadsföringsgruppen i Kalmar inte har haft någon kontakt med de andra 

projektgrupperna i andra auditionstäder för Talang 2010. Deras enda kontaktperson har varit Mark 

Iglesias. Varje gång projektgruppen i Kalmar skulle genomföra en aktivitet så skickade de ett e- post 

till Iglesias om vad de skulle göra och när. Iglesias fick i sin tur godkänna aktiviteten som 

projektgruppen gett förslag om.  

Ahlström anser att kommunikationen varit god och effektiv. Kommunikationen mellan medlemmarna 

i gruppen sköttes via telefon och e-post. Hon anser även att Iglesias har varit snabb att svara via e-post. 

”Sen gav vi honom all information och kollade av med honom först innan vi gjorde något, hit och dit. 

Så att allt var okej och så vidare. Så det var verkligen raka puckar hela tiden.” Ahlström 100421. 

4.3.4 Budget 

”...  vi hade inte riktigt någon budget. Vi la ut egna pengar när vi köpte godis och liknande. Hade vi 

haft en stor budget att röra oss med hade det absolut öppnat fler dörrar till att marknadsföra 

sig.”Ahlström 100421. Ahlström berättade i intervjun att budgeten var liten i Kalmar. Istället fick de 

ta kontakt med Iglesias om vad de vill göra och vad detta skulle tänkas kosta. Som tidigare nämnt blev 

projektgruppen under början av arbetet uppmuntrade till att tänka utanför ramarna. Affischer som 

skulle sättas upp i de olika orterna skickades färdigtryckta ifrån Stockholm.  

4.3.5 Marknadsstrategin 

Ahlström förklarade att de antog vilken målgrupp som gällde eftersom Iglesias inte sa något om vilken 

som var den planerade målgruppen. Den målgrupp som marknadsföringsgruppen i Kalmar valde att 

vända sig till var familjer. Familjer med barn eller ungdomar eftersom Talang 2010 är ett 

underhållningsprogram. ”Det var inga direktiv, men det antog vi. Om det inte hade varit så hade vi 

nog sett starka direktiv.”Ahlström 100421. 

För att kunna jobba med den strategiska kommunikationen baserad på en smal budget, skickades 

affischer ifrån Stockholm, det vill säga Iglesias. När dessa skulle sättas upp förklarade Ahlström att 

projektgruppen riktade in sig på dagishem, gallerior och ålderdomshem. Utanför ett dagishem anser 

Ahlström det vara en bra idé att affischera eftersom båda barnen och föräldrarna uppmärksammar 

affischen varje dag när de hämtar eller lämnar sina barn. Utanför ålderdomshem ansågs vara en bra idé 

av samma anledning, med den skillnaden att istället för att hämta sina barn så hälsar familjen på sina 

äldre släktingar. Denna affischering gjordes i Kalmar och Hultsfred med omnejd som till exempel 

Vimmerby och Nässjö.  

Ahlström berättade att de gallerior som marknadsföringsgruppen jobbat med var Kvasten och Giraffen 

i Kalmar. Där fick de under ett par helger vara på plats för att fungera som ansiktet utåt för Talang 
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2010. På en dator visades videoklipp ifrån YouTube med deltagare ifrån föregående år.  Här turades 

medlemmarna i gruppen om att sitta under två helger med godis för att locka barnen och biljetter till 

eventet som de kunde sälja. De som köpte biljetter var mestadels barnfamiljer eller större 

ungdomsgrupper med vänner som skulle delta i eventet. 

De samarbetspartners som Talang 2010 har haft berättade Ahlström att hon inte haft någon kontakt 

med. Däremot har Ahlström varit den som upprättat kontakt med medier i Kalmar regionen, kontakter 

som hon sedan förmedlat till Iglesias som gett dem vidare till personen som är pressansvarig för 

Talang 2010.  

4.3.6 Resultat 

Ahström förklarade att deras uppgift var att finna publik till eventet, de hade alltså inget att göra med 

deltagarna. Att de uppnått sitt mål med att hitta publik tyckte hon var tydligt. ”Första kvällen på 

sändningen var det mer folk på plats än det fanns platser i lokalen. Så vi hade verkligen nått ut till 

många människor. Kanske mer än vad vi trodde. Jag tyckte att vi fick en väldigt bra respons. ” 

Ahlström 100421. 

Det var inga mål som gruppen i Kalmar inte uppnådde enligt Ahlström. Det som hon tyckte gått extra 

bra var kommunikationen. Kommunikationen mellan Kalmar och Hultsfred fungerade genom 

konversationstrådar” på nätet så att alla inblandade kan se vad som diskuteras och bestäms.  

Ahlström såg en fördel för marknadsföringen som var att eventet var ett väletablerat varumärke som 

sänds för fjärde året i rad. Att informera om tid, plats och biljettförsäljning var enligt Ahlström den 

viktigaste uppgiften.  

4.4 Peter Eriksson  
Peter Eriksson studerade vid Bergs School of Communication. Han har även studerat sociologi, 

ekonomi, psykologi och nationalekonomi. Idag arbetat Eriksson som VD för Sund Kommunikation 

AB, men har även tidigare arbetar som informationschef för ett bussbolag samt presschef för SJ.  

4.4.1 Marknadsföring för event och budget 

Eriksson anser att marknadsföring är en del av strategisk kommunikation, liksom 

internkommunikation och public affairs. Ett event kan ses som en produkt och kan då tänkas 

marknadsföras utifrån detta. Genom denna jämförelse utgår ett event precis som en framtagning av en 

webbsida, en tjänst eller mediarelationer utav någon slags kommunikationsmix. I den här typen av 

event som innehåller en TV-show är utmaningen att få tittare till programmet. Eriksson anser att 

prioriteringen ska ligga på att hitta rätt målgrupp först. 
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Eriksson anser att sätta upp affischen inte kan räknas till en strategi ”Det är bara marknadsföring på 

måfå kan jag tycka”. Eriksson 100504. 

Eriksson berättade att med en liten budget bör ett annat kommunikationsmedel användas istället för att 

sätta upp affischer. Det är svårt att kommunicera med dessa då det är affischen som ska söka upp 

målgrupper när de befinner sig i en gatumiljö. Har inte en plats för affischen köpts så riskerar de också 

att rivas ner och klottras på. Genom detta kan mottagaren ha uppfattat eventet som oprofessionellt. 

Däremot kan detta också vara en strategi, att få marknadsföringen att se halvt amatörmässig ut. Då 

menar Eriksson att idén är det smart. Fortsättningsvis berättar Eriksson att nätet kan användas istället. 

”Nätet kostar ju ingenting och det är ju man har ju gjort en smartare strategi istället… det är klart att 

det kostar lite att lägga upp en sajt men man kan ju lanserat det där på sajter via Facebook-grupper 

och annat som de här målgrupperna når.” Eriksson 100504. 

4.4.2 Intern kommunikation 

Att använda sig av e-post och telefon är två kommunikationskanaler som Eriksson tycker fungerar bra. 

För att vara ännu mer organiserad kan ett intranät eller en mindre projektsajt satts upp. Annars kan ett 

gemensamt Excel-dokument användas som exempelvis läggs upp på en gemensam ftp-server. För att 

alla då ska veta vad som ska göras, vem och när så har alla ett projektskrivet dokument som alla 

arbetar efter.  

4.4.3 Projektgruppen Kalmar 

Eriksson ansåg att det var ett problem att projektgruppen i Kalmar uttalades sig om att de fått för 

mycket frihet. ”Det tycker jag är lite allvarligt. För om de har sagt att det har fått för mycket frihet 

och inte riktigt vet vad. Då har de antagligen fått alldeles för mycket frihet.” Eriksson 100504. Att 

veta vilken målgrupp som ska prioriteras och hur arbetet för att nå ut till dem ska gå till skall enligt 

Eriksson vara glasklart. Vid för mycket frihet har det förmodligen varit dålig styrning ifrån ledningen. 

När information sedan förs vidare i nästa steg finns alltid en risk att tolkningarna, åtgärder och 

prioriteringar spretar vilket gör att arbetet försvåras.   

4.4.4 Mål och resultat 

Eriksson håller sig till att projektgruppen som arbetade i Kalmar ville ha publik och att de fick det var 

ett bra resultat. Dock anser Eriksson att detta sätt att räkna resultat på inte är att rekommendera 

generellt sätt. Däremot anser han att detta är ett aktivitetsval och inte ett effektval. ”Ett effektval är ju 

att få publik och har man fått människor att agera på ett visst sätt inte bara att känna kunskap. Utan 

då är det ett aktivitetsval också att folk verkligen kom.” Eriksson 100504. 
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Att endast en person av 44 tillfrågade i Stockholm visste att Talang 2010 hade audition samma dag 

anser Eriksson beror på att det har varit dålig spridning. Å andra sidan menar han att två procent av en 

halv miljon stockholmare är cirka 30 000 personer som har uppmärksammat Talang 2010, vilket är 

ganska många.  

För att få ett genomslag i detta idag måste nätet användas anser Eriksson då nätkommunikationen inte 

finns. Då det är viktigt att få word of mouth är det också viktigt att använda sig av nätet då Talang 

2010 måste planteras. Någon kan länka till Talang 2010 på exempelvis Twitter eller någon blogg 

vilket i sin tur sprider ryktet.  

För att Talang 2010 ska få ut mer information till målgruppen bör även en jämförelse med andra event 

göras berättade Eriksson. En relation till program som exempelvis Robinson och Melodifestivalen kan 

undersökas. Det är många TV-program som arbetar tillsammans med andra medier berättade Eriksson. 

”När du skapar programformat när du jobbar med klassiska kvällstidningarna när du samarbetar 

med nättidningar när du samarbetar med andra medier för att då dra tittare till ditt program och 

därmed kunna säljas i annonser eller få högre tittarsiffror.” … ”Och då är det bara de som deltar 

oavsett om det är Talang 2010 eller de som deltar i Robinson eller de som är med i ett fixarprogram 

där man ska fixa hemma eller Simon & Thomas eller den typen. Det är en väldigt stor trend att göra 

mediesamarbeten eller att olika medier går ihop. ” Eriksson 100504. 

4.4.5 Framtid 

”En metod för att få en snackis kring Talang kan arbetas fram.” Eriksson 100504.  

Melodifestivalen är ett bra exempel då det är uppmärksamhet kring eventet i över ett halvår, fortsätter 

Eriksson. Samma sätt att arbeta gäller även för Talang. Uppmärksamheten bör ligga på en före, under 

och efter fas så att det lever vidare under så stor del av året som möjligt.  

Då de arbetar mot en målgrupp som den typiska familjen, två föräldrar och två barn, är 

inspelningstiden 16:00 – 22:00 inte att rekommendera berättade Eriksson.  

”Alltså vardagar mellan 16 och 22 då folk ska hem från jobbet man ska äta middag man ska skjutsa 

till någon träning men ska hinna fixa läxorna för barn och alltihop så vardagarna är en extremt 

upptagen tid åtminstone i sthlm. Ute på mindre städer kan det funka men inte i Stockholm.” Eriksson 

100504. 

Eriksson förklarade att han skulle ha lagt detta på en helg då familjer på vardagar vanligtvis är väldigt 

upptagna. Det är möjligt att det går i mindre städer, men i Stockholm fungerar det inte då det framför 

allt beror på restider.  
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Att arbeta med studenter har Eriksson själv gjort tidigare, men han anser att det inte går att förvänta 

sig ett professionellt agerande. Däremot menar Eriksson att studenter kan skapa rätt atmosfär.  

4.5 Övrig Empiri 

Vid genomförandet av enkätundersökningarna fick vi synpunkter på hur arbetet hade sköts av Talang 

2010. Trots att vi förklarade att vi inte var en del av Talang 2010 berättade personer att det exempelvis 

var svårt att hitta information om eventet, köpa biljetter, få information om tider samt mat.  

Detta är artiklar som vi har använt som komplettering till enkätundersökningen, men som inte är av 

stor vikt för resultatet. Vi vill genom denna undersökning se under vilken tid tryckta medier publicerar 

artiklar om Talang 2010 

Den 21a januari 2010 publicerade Barometern en artikel om att Talang 2010 kommer tillbaka till 

Kalmar teater under februari. Denna artikel var skriven av en journalist på lokaltidningen Barometern. 

I artikeln stod det vilket datum som eventet utspelades denna vår, vilka som var med föregående år, att 

programledare och jury var densamma och att prispengarna var på 500 000 kr. Fredagen den 26e 

februari publicerade Barometern även en artikel om att Talang 2010 börjat spelas in i Kalmar. Denna 

artikel publiceras på eventets andra dag. Här beskrevs atmosfären under eventet och vissa deltagare 

presenterades. (www.barometern.se)  

Vid sökning av ”Talang 2010 audition” på Aftonbladets hemsida resulterade detta i 4 artiklar. De två 

första handlar om hur det gick för två deltagare i Talang 2010. Den tredje beskrev juryns reaktion av 

en deltagares framträdande. Den fjärde artikeln skriver om Talangs trovärdighet utifrån 

programledarna. (www.aftonbladet.se) 

  

http://www.barometern.se/
http://www.aftonbladet.se/
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5. Analys 

5.1 Planering  

Enligt Leblanc Wicks, et al (2004, kap. 1) är det många bitar en media manager ska ha kontroll över. 

Det var en liknande roll Iglesias hade för Talang 2010’s produktion. Att vara media manager anser 

Leblanc Wicks, et al (2004, kap 1) handlar om att ta beslut, lägga upp en struktur för 

marknadsföringen och planera kommunikationen. Planering är den viktigaste faktorn för bra 

företagsledning. Det finns tre typer av planering; strategisk, vanlig och kortsiktig, menar Leblanc 

Wicks et al. (2004, sid. 180). Talang 2010 planerades enligt Iglesias inte utifrån en strategisk planering 

utan marknadsföringsplanen baserades på tidigare års utförande. Denna typ av planering är endast 

avsedd för Talang 2010’s produktion, vilket ger en kortsiktig planering.  

Larsson (2001, sid. 67) menar att det interna arbetet för ett företag eller en organisation ligger till 

grund för externa ändamål. Iglesias interna arbete och kommunikation med projektgruppen i Kalmar 

utfördes mestadels via e-post och telefon, vilket Charlotte Ahlström ansåg ha gått bra. Dock betraktade 

Eriksson denna interna kommunikation som endast funktionell då det inte fanns resurser till andra 

metoder.  

Ahlström menade i sin intervju att Iglesias inte hade en aktiv roll i det strategiska arbetet i Kalmar. 

Inga större riktlinjer eller regler sattes upp, istället fick projektgruppen en utmaning att tänka själva 

och vara kreativa. Den här typen av utmaning menar Leblanc Wicks et al (2004, kap 3) att en media 

manager kan använda för att undvika stress då det ofta uppstår genom medarbetarens upplevelse av 

arbetsprestation. Iglesias motiverade projektgruppen i Kalmar genom att berätta att detta var en 

möjlighet till att träffa viktiga personer inom TV-branschen och att hjälpa dem komma framåt.  

Eriksson ansåg att detta är allvarligt och att projektgruppen i Kalmar måste ha fått alldeles för mycket 

frihet om de själva anser att detta är fallet. Han tycker att Iglesias borde ha varit tydlig ifrån början 

med hur arbetet ska se ut.  

Då projektgruppen i Kalmar fick tänka kreativt fick de komma upp med egna idéer för att 

marknadsföra eventet. Alla idéer skulle innan genomförande först godkännas av Iglesias. 

Beslutsfattande kan enligt Leblanc Wicks et al. 2004 (kap. 1) göras av en eller fler personer. Något 

som också bör involvera personer ifrån alla nivåer är planering menar Leblanc Wicks et al. 2004 (sid. 

180). Iglesias har under arbetet med Talang 2010 varit den som har haft den avgörande beslutsrollen. 

Projektgruppen i Kalmar har gett förslag på strategier angående planering som Iglesias sedan tagit 

beslut om.  
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5.2 Skapa relation till mottagaren 

Strategisk kommunikation handlar om relationen till publiken, men Falkheimer (2001, sid. 85-86) 

menar att det aldrig går att blir helt fullärd inom området då kommunikation måste vara kontextuellt 

anpassad. Vid anpassningen av kommunikationen för Talang 2010 berättade Iglesias att den är 

planerad som Falkheimer (2001, sid. 85-86) beskriver. Den är kontextuell, specifik för varje stad. En 

metod som enligt Iglesias behövs för att nå ut till varje person. Däremot visade enkätundersökningarna 

(Figur 3 – Informationsmängd) i Kalmar att 53 av 87 personer ansåg att informationen om Talang 

2010 var alldeles för lite och i Stockholm svarade 41 av 84 personer att informationen var alldeles för 

lite. 

Kommunikation ska vara anpassad till målgruppen och Falkheimer (2001, sid. 85,86) förklarar det 

som relationen till publiken. Fill (2006, sid. 196) menar att när ett företag väljer ett medium att sända 

ut sin information genom finns det tre viktiga faktorer att tänka på innan beslutet tas; kostnad, 

kommunikation och målgrupp. För Talang 2010 togs beslutet inte genom dessa tre faktorer, utan 

utifrån kostnaden då budgeten var stram. Detta resulterade i att det medium som användes var 

annonsering i Stockholm. Denna metod är positiv då den når en stor publik anser Fill (2006, sid. 16). 

Dock kan den lätt få mycket bortfall. Projektgruppen i Kalmar satte också upp affischer, dessa sattes 

upp på områden där barnfamiljer vistades. Dessutom delade de ut blanketter och arbetade med 

personlig försäljning. Vad gäller annonsering anser Eriksson att det inte kan anses som en metod i 

strategisk kommunikation och enligt enkätundersökningen (Figur 2 - Uppmärksammat medium) 

uppmärksammade endast tre av 114 tillfrågade affischeringen i Kalmar, medans endast fem av 52 

personer i Stockholm hade uppmärksammat affischerna och annonseringen. Att använda sig av 

internet skulle enligt Eriksson vara till större fördel för Talang 2010. Webbsidor som Facebook och 

Twitter ger större genomslagskraft och bloggar kan skapa word of mouth. Istället för att använda 

internet för att skapa word of mouth arbetade Iglesias med detta fenomen genom att Talang 2010 gick 

ut i den aktuella staden tre veckor innan audition för att synas och skapa uppmärksamhet. Enligt 

Ahlström arbetade de med att vistas vid stora mötesplatser för att skapa intresse. Word of mouth var 

enligt enkäterna (Figur 2 - Uppmärksammat medium) stor kanal av information i Kalmar då 55 

personer av 114 angav att de hade hört talas om Talang 2010’s audition genom en bekant. Av 

respondenterna i Stockholm hade 29 av 52 tillfrågade svarat att de fått information genom en bekant.  

5.3 Mottagarens betydelsefulla roll 

Iglesias berättade i sin intervju att de även har använt sig av så kallade register där personer som är 

intresserade av att sitta i publiken till audition är inskrivna och att Talang 2010 på så sätt har nått ut 

med information till dessa. Palm (2006, sid. 59) tycker det är viktigt att mottagaren har ett intresse för 

ämnet som sändaren försöker uppmärksamma dem om, vilket Talang 2010’s register hade som syfte. 
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Genomslagskraften i detta kan mätas genom volymen. Palm (2006, sid. 99) fortsätter med agenda 

setting som visar hur ett ämne blir uppmärksammat i forum; expertagendan, samtalsagendan och 

medieagendan. Detta mättes i enkätundersökningen (Figur 1 – Aktuell audition) genom att 25 av 45 

personer av allmänheten i Kalmar och endast en person av 44 tillfrågade i Stockholm hade 

uppmärksammat att Talang 2010 skulle ha audition samma dag. Eriksson anser att mätningen genom 

enkätundersökningen visar dålig spridning men att ca 30 000 av 500 000 stockholmare är en lyckad 

strategi. Iglesias förklarar att de har överträffat sig själva vad gäller genomslagskraften, då de har haft 

fullsatt publik under auditiondagarna, samt att de fått in 3500 ansökningar till programmet. Däremot 

menar Iglesias att spridningen kan bli bättre. 

Hoyle (2002, sid. 35, 36) menar att ett event ska riktas till den målgrupp som produktionen är till för. 

Detta kan tas reda på genom en målgruppsanalys. Vid våra enkätundersökningar fick vi fram åldrar på 

vad respondenterna ansåg att Talang 2010 har som målgrupp med deras marknadskommunikation. De 

mest förekomna svaren både i Kalmar och Stockholm var att Talang 2010 riktar sig till ”alla” och till 

personer mellan 15 och 30 år (Figur 5 – Målgrupp). Detta var även det mest förekommande svaret 

bland deltagarna. Armstrong & Kotler (2007, sid. 165) anser att den demografiska aspekten är den 

mest vanliga för att få ut en målgrupp. Detta var en anledning till att Iglesias beslutade sig för att ha en 

projektgrupp i Kalmar då en audition ska hållas i samma stad. På så sätt jobbar projektgruppen med 

kommunikationen i Kalmarområdet. Dock hade inte projektgruppen fått någon ytterligare information 

om målgrupp vilket Eriksson ansåg som en självklarhet. På eget initiativ satte projektgruppen i Kalmar 

upp affischer utanför dagishem och skolor, då de gjorde en indelning på målgruppen till barn och 

ungdomar.  

Palm (2006, sid. 62) anser att en kommunikatör själv måste skapa en specifik känsla för ett ämne om 

ett sådant inte redan finns. För att tilltala känslor menar Falkheimer (2001, sid. 88) att det retoriska 

instrumentet pathos ska användas. Iglesias berättade i sin intervju att den känslan de ville förmedla i 

deras kommunikation var att vem som helst kan vinna Talang 2010. Dock ansåg Eriksson att 

anpassningen gällande tiden för audition inte var tillräcklig för den satta målgruppen i publiken. 

Målgruppen som var barnfamiljer har enligt Eriksson ofta mycket rutiner på vardagarna vilket kan 

vara en fällande faktor då audition hölls kvällstider. Hoyle (2002, sid. 1, 2) tar upp entertainment, 

excitement och enterprise vilket bör ligga till grund för att locka publiken till att uppleva eventet på 

plats. Palm (2006, s. 43, 82) tar upp handlingsutlösning som ska få målgruppen att agera på ett visst 

sätt, vilket i Talang 2010’s fall var att få publik till eventet. Från enkätundersökningen i Kalmar (Figur 

2 – Uppmärksammat medium) hade 18 personer av 114 tillfrågade fått fribiljetter till audition som på 

ett enkelt sätt skapar handlingsutlösning. I Stockholm hade 14 av 52 personer fått fribiljetter. Iglesias 

arbetade även med kommunikation i form av barter-dealar, en typ av samarbete mellan företag som 
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Eriksson anser ligga i tiden. Detta samarbete liknar två-stegs modellen och fler-stegsmodellen som Fill 

(2006, s. 36) tar upp. Det ger en extra kanal för informationen att nå ut till mottagaren.  

5.4 Eventets effekt 

Talang 2010 är ett varumärke och Kapferer (2008, sid. 175) menar då att kommunikationen ska 

fokusera på identitet och positionering. Hoyle (2002, sid. 18-21) forsätter med att beskriva innehållet 

som ska vara kort och koncis med information om vad som gör detta event unikt. Talang 2010 som är 

ett etablerat varumärke ska lägga vikt på att visa vad de har i jämförelse med deras konkurrenter. 

Enkäterna (Figur 4 – Marknadsföring) visade att respondenterna i Kalmar och Stockholm ansåg att 

marknadsföringen i liten grad bidrar till om personerna kommer att se programmet på TV när det 

sänds. Eriksson anser att Talang kan se hur andra stora event- och TV varumärken har gjort. Här tog 

Eriksson upp exempel på TV-program som Melodifestivalen som har många personer i publiken men 

även många tittare vid sändningen i TV. Detta är program som skapar så kallade snackisar och som det 

ofta skrivs om i tryckta medier. Vid vår korta undersökning av tidigare artiklar om Talang 2010 i 

tryckta medier hittade vi i Kalmar artiklar som publicerades kort efter audition som likt program som 

Melodifestivalen kan skapa en snackis. 

Palm 2006 (s. 29-33) ser en asymmetrisk relation som att sändaren tar ett initiativ i syfte att påverka 

mottagaren.  Strategisk kommunikation som även kan ses som planerad kommunikation är väl 

sammankopplat med budskapsstrategi och handlingsutlösning. Palm 2006 (sid. 43- 68) anser det 

nödvändigt att mottagaren har ett intresse för ämnet något som kan skapas med hjälp av 

budskapsstrategier. När en planerad kommunikation i samband med rätt budskapsstrategi skapats 

kommer mottagaren att göra som sändaren planerat med hjälp av handlingsutlösning.  

Den önskvärda handlingen i Talang 2010´s fall var att få människor att köpa biljetter till eventet för att 

vara med som publik, eller att anmäla sig som deltagare för att tävla om vinstpengarna med en talang. 

Palm 2006 (sid. 26) tar därmed upp kommunikationsmål som något som mottagaren ska 

uppmärksamma. Det är vad Talang 2010 gör med sin kommunikation, mottagaren uppmärksammar att 

Talang 2010 kommer till den aktuella staden för audition något som resulterar i att mottagaren köper 

en biljett eller anmäler sig som deltagare.  
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Diskussion 

6.1.1 Planering 

Då studenterna i Music- and Event Management var uppdelade mellan Hultsfred och Kalmar gav detta 

en bra spridning i kommunikationen. Det var även så projektgruppen gjorde genom att dela in 

kommunikationen i olika områden runt om Kalmar. Detta gav resultat genom att det i 

enkätundersökningen syntes att en större mängd av publik och deltagare hade åkt till Stockholm eller 

Kalmar ifrån en annan ort. Detta kan även bero på att anhöriga till deltagarna väljer att sitta i publiken. 

Då deltagarna inte alltid är från samma stad som där audition hölls, är möjligheten stor att även de 

anhöriga åker från en annan stad. 

Att använda sig av studenter i projektgrupper för olika events bedömer vi är en bra strategi. Detta ger 

fördelar för båda inblandade parter. Företaget behöver inte ha påkostade projektgrupper inom 

företaget, medan studenterna får en chans att se hur det går till i verkligheten och får dessutom 

chansen till kontakter i branschen.  

Iglesias berättade att den målgrupp som Talang 2010 hade satt ut var ”den typiska familjen”, två 

föräldrar och två barn. Vi anser att den målgruppen är väldigt bred men att det samtidigt är detta 

koncept Talang är känt för. Däremot anser vi att Talangs externa kommunikation i Stockholm som 

bestod av affischering inte borde vara det enda mediet som används för just denna målgrupp. Ahlström 

berättade att det inte har funnits någon information om varken målgrupp eller budget vilket vi anser är 

viktigt när strategisk kommunikation ska planeras. Informationen som Iglesias skickade ut till gruppen 

var att tänka kreativt och ”outside the box”. I sammanställningen av enkätundersökningen bedömer vi 

att svaren angående Talang 2010´s målgrupp går isär, men att mångfalden kunde tänka sig att 

målgruppen var ”alla”.   

Att den interna kommunikationen är viktig för den externa ser vi hos Talang 2010. Den interna 

kommunikationen har fungerat bra, men med tanke på att projektgruppen varken fick reda på hur 

budgeten såg ut eller vilken målgrupp som fanns tror vi att den interna kommunikationen går att 

förbättra och att det kommer att ge resultat för den externa kommunikationen. Detta är en stor faktor 

vid planering av ett event. Med rätt budget kan fler alternativ för den externa kommunikationen finnas, 

och om projektgruppen i Kalmar hade fått klara direktiv från ledningen (Iglesias) angående vilken 

budget som fanns hade det funnits möjlighet att börja arbeta med marknadsföringen i ett tidigare 

skede.  
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Angående planering av eventet berättade Iglesias i sin intervju att han inte vet om någon längre 

strategisk plan utan endast den som han själv har satt ihop för årets produktion. Detta är enligt oss en 

kortsiktig plan som ska vara en del av den strategiska. Den strategiska planen för Talang 2010 

baserades enligt Iglesias på hur den externa kommunikationen har sett ut tidigare när det inte var 

produktionsbolaget Blu / Fremantle Media Sverige AB som skötte kommunikationen utan istället 

TV4. 

Vi anser att Iglesias och andra inom arbetet bör veta vilken strategisk planering som finns för arbetet 

av eventet Talang då detta har stor betydelse för dagens arbete och varumärkets identitet. Vi anser att 

det är en bra idé av Iglesias att dra lärdom av vad som gått bra respektive mindre bra tidigare år. 

Däremot är detta ett ganska litet perspektiv då det tidigare inte har funnits någon strategisk planering 

för kommunikationen. Här hade det funnits tillfälle att undersöka hur Talang har använt sig av extern 

kommunikation i andra länder och om det går att göra liknande i Sverige. Då Talang är ett globalt 

koncept som har sålts är det en bra idé att hålla sig till en strategisk kommunikation som liknar andra 

länder.  

Just för strategisk kommunikation är det viktigt att tänka på att detta ska planeras kontextuellt. Kalmar 

och Stockholm är två helt olika städer. För att nå ut till så mycket människor som möjligt måste den 

externa kommunikationen vara skräddarsydd för målgruppen. Dessutom är det viktigt att veta att en 

person som arbetar för Talang 2010 alltid är ansiktet utåt för organisationen och bör då agera utifrån 

detta.  

6.1.2Skapa relation till mottagaren  

I Talang 2010 ser vi ett bra exempel på hur studentgrupper kan arbeta med olika ansvarsområden, 

vilket i detta fall var geografiska områden. Detta uppfattar vi gav positiva infallsvinklar, exempelvis 

på hur affischeringen skulle koncentreras. Även om Iglesias enligt Ahlström gav projektgruppen 

väldigt fria tyglar anser vi att de har gjort ett bra jobb och att de har tänkt kreativt. De har tänkt så 

långt som att familjer besöker släktingar på ålderdomshem och befinner sig i gallerior på helger. Om 

volymen enligt budskapsstrategier ökas bedömer vi att detta kan nå en riktigt stor målgrupp.  

Peter Eriksson föreslog att Talang 2010 bör undersöka hur liknande event som Melodifestivalen och 

Robinsson arbetar med sin externa kommunikation för att kunna dra lärdom av deras exempel. 

Eriksson tog även upp att många TV-program numera använder sig av samarbeten med andra medier, 

exempelvis kvällstidningar. Här ser vi en möjlighet till bra gratisalternativ för Talang då just 

kvällstidningar säljs över hela landet. Dessutom kan även denna möjlighet finnas i lokala tidningar. 

Andra opinionsbildare kan även hittas i olika sociala medier som exempelvis bloggar. 
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Det är tre faktorer som bestämmer vilket medium som ska användas, målgrupp, kostnad och 

kommunikation. Det medium som Talang 2010 har använt sig av för att nå ut till sin målgrupp har 

varit affischer. Eftersom Talang 2010 enligt Iglesias inte hade någon större budget fick de ta 

affischering som är billigare jämfört med andra medier. Målgruppen, den typiska familjen med två 

vuxna och två barn, har Talang 2010 försökt att finna genom att affischera vid dagis och besöka 

gallerior. Dock har som tidigare nämnt enligt enkätundersökningen denna affischering inte 

uppmärksammats av väldigt många. Istället kan Talang 2010 jobba mer med personlig försäljning som 

att sitta i gallerior, något som vi anser vara en bra och kreativ idé. Denna idé är något som kan 

användas och utökas mer till kommande år på exempelvis högstadie- och gymnasieskolor, 

idrottsaktiviteter eller platser där mer vuxna befinner sig.  Med en större volym på affischering och 

andra medier kan eventet anses mer betydelsefullt och uppmärksammat vilket gör att fler vill gå på det 

för att inte missa något. Tillsammans med Erikssons tips om att använda sig mer av internet blir 

aktuellt för Talang. Det är väldigt många som använder sig av internet, fler och fler skaffar sig ett 

Facebook-konto där mycket marknadsföring görs utifrån exempelvis grupper. Internet är ett billigt 

alternativ som många enkelt kommer åt. Som nämnt ovan kan även bloggar användas vilket idag är 

väldigt populärt. För att lyckas med detta bör verktyget pathos inom kommunikation användas som 

spelar på mottagarens känslor. Talang har kommunicerat att alla kan vinna om man kommer 

förberedd. Liknande känslor, slogans eller buskap bör det arbetas mer med kommande år för att skapa 

en känsla kring eventet som gör mottagaren nyfiken och förväntansfull på eventet.  

Målet som sattes upp för arbetet med den strategiska kommunikationen var att nå ut till fler än 

tidigare. Både Iglesias och Ahlström ansåg att de uppnått målet eftersom eventet var fullsatt under 

inspelningen. Samma målsättning anser vi att Talang kan arbeta med kommande år eftersom 

mångfalden i enkätundersökningen uttryckte att de hade önskat mer information om eventet. 

Dessutom var det en stor del av publiken som inte varit med tidigare som uppmärksammat årets 

strategiska kommunikation. Bland samtliga i enkätundersökningen var det tydligt att mer information 

om eventet önskades.  

Talang 2010’s samarbete genom barter-dealar bedömer vi att ett mer omfattande samarbete hade hjälpt 

ytterligare. I och med detta finner vi plats för extern kommunikation via exempelvis flyers i dessa 

företagsbutiker. Detta kan likna en kommunikationsprocess med opinionsbildare, att med hjälp av 

samarbetspartners nå en större målgrupp. Då vi utförde enkätundersökningar i publiken såg vi att 

flertalet hade fått biljetter genom sitt företag. Iglesias berättade även i intervjun att ett samarbete med 

bland annat Make Up Store fanns under eventet. 
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6.1.3Mottagarens betydelsefulla roll 

Medieagendan är när ett ämne uppmärksammas i medier och på så vis uppnår olika grader av 

betydelse. Gemensamt för respondenterna i den kvantitativa undersökningen var att ett litet antal hade 

uppmärksammat eventet genom medier som tv, radio, affischer etcetera. Genom att uppnå en högre 

grad på medieagendan så anses ämnet ha större betydelse vilket i sin tur leder till att ingen vill missa 

eventet. När vi sökte efter artiklar i Barometerns arkiv hittade vi endast två stycken där den ena 

publicerades innan auditiondagarna och den andra publicerades på auditions andra dag. Som nämnt 

tidigare kan ett samarbete med andra medier påbörjas vilket kan generera i större uppmärksamhet. För 

detta år anser vi inte att Talang 2010 uppnått en rekommenderad nivå på medieagendan. Om Talang 

uppnår en hög grad på medieagendan kan detta utvecklas till en högre grad på samtalsagendan med. 

Då börjar fler prata om eventet, opinionsledare uppmärksammar samtalsämnet och sprider detta vidare 

vilket skapar word of mouth. Detta är utmärkt för Talang då de enligt Iglesias har en stram budget att 

hålla sig till. Som Iglesias berättade i intervjun försökte de att få större uppmärksamhet i den aktuella 

staden då de tre veckor innan audition började arbeta med att synas mer på plats. Detta är också en bra 

faktor till word of mouth något som fungerat bra detta år enligt enkätundersökningarna. I detta 

bedömer vi att många har hört talas om eventet genom en vän.  

Bland publiken som stod i kön och de personer som sökt som deltagare var de flesta där för första 

gången, detta kan tyda på att Talang 2010 har nått ut till en ny målgrupp som inte uppmärksammat 

dem tidigare. När vi frågade om publiken eller deltagare åkt ifrån en annan stad var det relativt många 

som svarade att de inte var ifrån centrala Stockholm eller Kalmar.  

Det är viktigt att hitta en bra plats för ett event och framför allt en bra tid då många kan besöka 

eventet. Talang valde att ha eventet på en torsdag och en fredag mellan klockan 16:00 och 22:00. Som 

Eriksson förklarade har många personer speciella rutiner under veckorna vilket kan riskera att färre 

kan komma. Vi anser att detta stämmer och att det framför allt drabbar småbarnsfamiljer då yngre 

kanske inte orkar stanna så pass länge under inspelningen.  

6.1.4 Eventets effekt 

Det viktigaste att tänka på när det gäller att få publik till eventet är att trycka på att det är mer 

minnesvärt att vara med på inspelningen än att se slutprodukten som sänds på TV. För att locka dessa 

personer måste först en konkret målgrupp sättas. Budskapsstrategier tar upp att mottagaren kan väcka 

negativa känslor emot sändaren om det blir för mycket information om ämnet. Detta anser vi inte vara 

ett problem som Talang 2010 har haft, snarare har de varit på väg åt andra hållet. Att eventet inte 

uppmärksammats vidare mycket av målgruppen.  
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Oroväckande många hade varken hört eller sett Talang 2010 i vare sig i de angivna köpcentren eller 

dess affischering. Om man kopplar ihop hur många som inte hade hört talas med eventet och hur 

många som svarade att de inte fått tillräcklig information kunde Talang 2010 ha nått ut till en ännu 

större grupp mottagare. Det är vid resultatet av den strategiska kommunikationen som åsikterna går 

isär. Ahlström och Iglesias anser att de uppnått sitt mål att få publik och deltagare till eventet. Men i 

enkätundersökningens sammanslagning ser vi att fler hade önskat få mer information om eventet. 

Detta kan tyda på att Talang 2010 fått in den publikmängd de vill ha, men att det finns möjligheter att 

utöka den då fler är intresserade av att delta som publik.  

Vi bedömer det som att det var väldigt få som hade uppmärksammat affischeringen och den personliga 

försäljningen som varit grunden i den strategiska kommunikationen för detta år. Detta kan tyda på att 

den strategi som Talang 2010 arbetat med inte har fungerat tillräckligt bra. Däremot kan affischerna ha 

uppmärksammats och skapat word of mouth men att de tillfrågade bara uppmärksammat steg två i 

denna spridningsprocess. Detta anser vi vara ganska oroväckande för Talang 2010´s resultat. Dock bör 

det tas med i beräkningen att det generellt sätt alltid finns människor som missar information eller 

anser att de fått för lite information. Därför kan det ibland vara bättre att informera en extra gång 

eftersom mycket information kan försvinna eller missförstås längs vägen.  

Då Talang är ett internationellt varumärke som sträcker sig över hela världen borde intresset och 

uppmärksamheten för produktionen i Sverige vara större än den är just nu. Avsikten med ett 

varumärke är att skapa en igenkänningsfaktor som exempelvis kan resultera i att kunden väljer ett 

märke framför ett annat. I vårt fall handlar det om att mottagaren väljer Talang 2010 istället för att se 

ett annat event.  

6.1.5 Rekommendationer 

I och med att projektgruppen i Kalmar inte hade någon information om budgeten antog de att budgeten 

var minimal och arbetade då efter detta antagande. Att få reda på hur budgeten kan användas gör att 

projektgruppen möjligtvis kan arbeta på en högre nivå och nå ut till ännu fler. Då det är viktigt att 

anpassa sin kommunikation till målgruppen är det ännu mer viktigt att personer som arbetar med 

kommunikationen vet vilka de ska rika sig till. Vi anser att projektgruppen i Kalmar för att på en högre 

nivå nå ut till fler personer bör ha fått information om både budget och målgrupp. Genom dessa 

faktorer är det lättare att arbeta med kommunikationen för Talang. 

Vi bedömer att Talang bör jobba mer för att skapa ett varumärke som kunden känner igen. Detta kan 

även hjälpa att motverka den åsikt som kom fram i enkätundersökningen om att väldigt få tyckte att 

marknadsföringen bidrog till att de skulle se eventet på TV. Som Eriksson sa kan Talang jämföra sin 

strategiska kommunikation med hur andra event har gjort. Eriksson tog bland annat upp 
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Melodifestivalen som ett exempel vilket vi tycker är intressant då detta sänds från en Public Service-

kanal och kan då inte använda sig av samarbeten. Däremot är vi också väl medvetna om att 

Melodifestivalen har funnits i årtionden och Talang endast i fyra år.  

Överlag tycker vi att kommunikationen från Stockholm till Kalmar kunde ha fungerat bättre. 

Projektgruppen i Kalmar upplevde själva att de till exempel hade fått för lite direktiv. Att de varken 

visste vilken budget eller målgrupp som gällde för projektet uppfattar vi som allvarligt. Denna gång 

uppnådde de sina externa kommunikationsmål, men detta är inte långsiktigt hållbart om det finns 

interna kommunikationssvårigheter.  

6.2 Slutsats 

För att återkoppla till forskningsfrågan: Hur har Talang 2010 anpassat sin strategiska kommunikation 

för två storleksmässigt olika städer för att finna samt locka deltagare och publik och hur har dessa 

fungerat? 

Vad som ligger till grund för Talang 2010’s kommunikation är enligt Iglesias baserat på tidigare år. 

De två olika städerna har haft liknande strategier som enligt de ansvariga för marknadsföringen 

fungerat mycket bra i förhållande till deras mål att finna och locka publik. Den strategi som har 

använts med affischering och personlig försäljning har fungerat bra för att skapa word of mouth. Word 

of mouth är tacksamt att använda vid en liten budget, något som Talang 2010 har använt i den 

strategiska kommunikationen.  

Kontextuellt sätt har resultatet blivit densamma i de båda städerna då det har varit fullsatt på alla 

audition-tillfällen. I enkätundersökningarna är svaren liknande, de ser alltså kontextuellt likadana ut. 

Som nämnt i analysen så kan det diskuteras om affischering och personlig försäljning är en stor eller 

liten volym av uppmärksamhet i medier. Vi har uppfattat att det är en ganska liten volym i förhållande 

till att använda sig av en större mängd medier på samma gång. Däremot var budgeten för strategisk 

kommunikation väldigt begränsad. Talang 2010 anser vi ha gjort det de kunde med den budget som 

fanns, då Iglesias i sin intervju förklarade att den var väldigt liten. Däremot visar 

enkätundersökningens resultat att fler kunde ha uppmärksammat eventet. 

Både Iglesias och projektgruppen i Kalmar anser att resultatet är över deras förväntan, men enligt 

enkäterna vill den större delen av respondenterna ha mer information. Kan man egentligen säga att 

Talang 2010 har misslyckats med sin kommunikation? Nej det är inte vår bedömning. Men det råder 

inga tvivel om att fler kunde ha blivit uppmärksammade av eventet. Kanske kan Talang 2010 utöka 

sina publiksiffror genom deras externa kommunikation till kommande år. Ett annat råd är att inte ha 
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inspelning på en vardagseftermiddag. Att ha eventet på en helg lite tidigare på dagen skulle vara vår 

främsta rekommendation för att få en nöjd publik.  

6.3 Fortsatt forskning 

Då vi anser att den strategiska kommunikationen kan förbättras ytterligare kan ytterligare forskning 

ligga i att jämföra hur varumärket Talang kommunicerar externt i andra länder för att sedan öka 

intresset i Sverige. Vilka problem finns för samma event i andra länder? Hur jobbar de ansvariga med 

kontextuell strategisk kommunikation? 

 

Dessutom kan forskning göras genom att jämföra Talang med andra event som exempelvis 

Melodifestivalen och Idol som är två event med stort varumärke bakom.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Mark Iglesias - Intervjumall  

Talang 2010 

Kan du förklara ditt arbete i Talang 2010? 

Vad har du för utbildning inom området? 

Vilka mer är inblandade i arbetet och vad gör de? 

Hur har du arbetat med er externa kommunikation för den här produktionen? 

Hur ser skillnaden på marknadsföringen ut mellan Kalmar och Stockholm? 

Hur stor roll hade du i det arbetet som gjordes i Kalmar? 

Hur har kommunikationen sett ut mellan Kalmar och Stockholm? 

Marknadskommunikation 

Hur var er planering för marknadsföringsstrategin utformad? 

Hur ser marknadsföringsstrategin för Talang 2010? Vilka medier har hanvänts? Vad är den baserad 

på? 

Hur har ni arbetat med samarbetspartners? 

Hur fungerade arbetet med budgeten i förhållande till er externa kommunikation? 

Hur mycket information har ni skickat ut till allmänheten inför era auditions? 

Vilka motgångar har ni stött på i och med er strategiska kommunikation? 

Någon lång strategisk plan? Fem årig? 

Talang 2010’s image 

Vilken image har ni försöka förmedla med er kommunikation? 

Vad har ni för målgrupp? 

Hur riktar ni er till dessa? 
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Resultat 

Vilka mål sattes upp inför er strategiska kommunikation? 

Vad har gått mindre bra? 

Vilka mål uppnåddes inte? Varför? 

Hur motiverade du projektgruppen i Kalmar 

Av ren nyfikenhet. Det var många av deltagarna i talang som sa att de blivit uppringda. Vet du hur det 

fungerar? 

  



 

 

 

63 

 

 

Bilaga 2 Charlotte Ahlström - Intervjumall 

Talang 2010 

Kan du förklara ditt arbete i Talang 2010? 

Hur fick ni kontakt med Mark? Var det han som tog kontakt med er, eller hur gick det till? 

Vad har du för utbildning inom området? 

Vilka mer är inblandade i arbetet och vad gör de? Exempelvis de andra i projektgruppen i Kalmar.. 

Vilka var det och vilka poster hade dom?  

Hur stor roll hade du i det arbetet som gjordes i Kalmar? 

Hur har kommunikationen sett ut mellan Kalmar och Stockholm? 

Vilken påverkan hade Mark Iglesias i ert arbete? Vad har han exempelvis hjälpt er med?  

Marknadskommunikation 

Hur har du arbetat med er externa kommunikation för den här produktionen? 

Hur har ni arbetat med strategiska kommunikationen? Vilka medier har ni använt? Hur har det 

fungerat?  Vilka tidningar var det exempelvis? 

Har ni använt er av radio till exempel? Eller har ni koncentrerat er på tidningar och affischeringen? 

Talang har samarbetspartners. Hur har ni arbetat med dem? 

Har ni haft någon kommunikation med de andra projektgrupperna? För att se vad dom har gjort, eller 

vad som hänt tidigare år och så där.. 

Fick ni några tips ifrån Mark om vad de gjort tidigare år?  

Talang 2010´s image 

Vilken målgrupp är det ni har riktat er till lite mer konkret? 

Var det Mark som sagt att ni skulle rikta er till alla åldrar?  

Hur har det fungerat med budget? Är det något ni kände att ni hade vilja göra som ni inte kunde göra 

eller liknande?Hur mycket hade ni att röra er med på ett ungefär?  

Resultat 
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Vilka mål satte ni upp för er strategiska kommunikation?  

Vad är det som har gått bra med arbetet?  
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Bilaga 3 Peter Eriksson - Intervjumall 

Peter Eriksson mottog den 6e maj 2010 en sammanfattning av uppsatsen och vad föregående 

respondenter svarat. I sammanfattningen ingick uppsatsen problemformulering, syfte, frågeställningar, 

teoriförankring samt författarnas namn och universitet.  

Summeringen hade med en presentation av Talang, förklaring vilka intervjupersoner som använts samt 

varför. Sedan följde en redovisning vad Ahlström och Iglesias svarat i deras intervjuer.  

Intervjuperson 

Börja med att berätta lite om dig själv. Utbildning? Arbetsuppgifter nu? Tidigare erfarenheter? 

Begreppsdefinition 

Kan man säga att marknadsföring även är strategisk kommunikation?  

Anser du att man kan se ett event och en produkt som samma sak? Marknadsförs det på liknande sätt?  

Strategisk kommunikation vid event 

Vad tror du är utmaningen vid marknadsföring av ett event?  

Har du sett några liknande situationer som du kan jämföra med? Vilka var dessa och hur gjorde man 

då?  

Hur skulle du kunna beskriva en effektiv intern kommunikation? 

Talang 2010 

Tror du att den strategi som använts för Talang 2010 är en strategi som funkar för att nå den 

målgruppen? Förslag på andra? Något du inte hade gjort? Vad hade du utvecklat? 

Skulle du anse att det är ett exempel på effektiv kommunikation att använda sig av 

konversationstrådar?  

Vad tror de det kan finnas för nackdelar eller fördelar med att projektgruppen i Kalmar upplevde att de 

fick för fria tyglar av ledningen?  

Inspelningen av Talang 2010 skedde på en vardag mellan 16 och 22. Är detta en tid du skulle 

rekommendera för målgruppen familj?  

Detta år har Talang använt sig av studenter som projektgrupper i olika städer. Är detta något du arbetat 

med? Rekommendationer? Risker?  
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Talang 2010 resultat 

Marknadsföringsgruppen i Kalmar hade som mål att få in publik till inspelningen av eventet. De ansåg 

att de uppnådde detta när första inspelningsdagen hade mer publik än det fanns platser. Är detta ett 

rekommenderat sätt att räkna resultat?   

Vid resultatet av vår enkätundersökning kunde man se att endast 1 person av 50 tillfrågade i 

Stockholm visste om att det var audition för Talang 2010 samma dag de blev tillfrågade. Vad tror du 

det beror på?  

Marknadskommunikation 

Mer än 50 % av de som hört att talang hade inspelning hade hört det av en vän. Detta kan ju förklaras 

med modellen word of mouth. Har du arbetat något med den? Hur går det till?  

Nästan 50% tyckte att det varit för lite information om Talang. Tror du att detta är vanligt vid stora 

produktioner som Talang. Och vad tror du man skulle kunna göra för att sänka denna?  

Detta är första året det finns en PR och Marknadsföringsansvarig, vad tror du kommer bli utmaningen 

för denna person kommande år?  

Hur skulle man med hjälp av budgeten nå ut till ännu fler? 
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Bilaga 4 Enkätundersökningar 

 

 

 

 

Enkätundersökning - deltagare Talang 2010  

Denna enkätundersökning genomförs med syfte att ge underlag till en C-uppsats för studenter vid 

Linnéuniversitetet med inriktning marknadsföring.  Studenterna läser tredje året på Media 

Management. Var vänlig ringa in ditt svar, svaren är helt anonyma! 

Man   Kvinna  Ålder:  

Fråga 1 

Har du tidigare sökt till Talang? 

Nej  2009 2008 2007 

Fråga 2 

Hur fick du reda på att Talang 2010 skulle ha audition i Kalmar? 

Tv Radio Affischer Internet Tidning  En bekant  

Övrigt………………………………………………… 

Fråga 3 

Har du åkt till Kalmar ifrån en annan stad? 

Nej   Ja, ifrån ….…………………………. 

Fråga 4 

Anser du att informationen om Talang 2010 har varit tillräcklig? 

vet inte  ja        alldeles för mycket           alldeles för lite 

Fråga 5 

Vilken målgrupp tror du Talang riktar sig till? 

>-15 15-30 30-45 45-< Alla 

 

Tack för din medverkan! 
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Enkätundersökning - publik Talang 2010 

Man   Kvinna  Ålder:  

Fråga 1 

Har du varit med som publik i Talang tidigare? 

Nej  2009 2008 2007 

  

Fråga 2 

Hur fick du reda på att Talang 2010 skulle ha audition i Kalmar? 

Tv Radio Affischer Internet Tidning  Bekant  

Övrigt………………. 

 

Fråga 3 

Har du åkt till Kalmar ifrån en annan stad? 

Nej  Ja, ifrån ….………………….. 

 

Fråga 4 

Anser du att informationen om Talang 2010 har varit tillräcklig? 

vet inte  ja        alldeles för mycket           alldeles för lite 

 

Fråga 5 

Vilken målgrupp tror du Talang riktar sig till? 

>-15 15-30 30-45 45-< Alla 

 

Tack för din medverkan! 
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Michaela Gnojek & Emelie Ljungblad 

 

Enkätundersökning allmänhet 

Man   Kvinna  Ålder:  

 

Fråga 1 

Har du märkt att Talang har audition i stan just nu? 

Ja Nej  

 

Fråga 2 

Hur fick du reda på att Talang 2010 skulle ha audition här? 

Tv Radio Affischer Internet Tidning  Bekant  

Övrigt………………. 

 

Fråga 3 

Anser du att informationen om Talang 2010 har varit tillräcklig? 

vet inte  ja        alldeles för mycket           alldeles för lite 

Fråga 4 

Vilken målgrupp tror du Talang riktar sig till? 

>-15 15-30 30-45 45-< Alla 

Fråga 5 

Bidrar marknadsföringen till att du kommer se programmet på tv? 

Inte alls Lite ganska mycket jag kommer inte se det 

 

Tack för din medverkan! 

 


