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Syfte 

Syftet med uppsatsen är att vi ska identifiera nya potentiella utvecklingsmöjligheter med 

direktreklam. 

 Vilken betydelse har DR för företagen? 

Metod 

Den här uppsatsen har vi valt att genomföra utifrån en deduktiv ansats med en kvalitativ 

karaktär. Det här valet gjorde vi därför att vår strävan har varit att kunna besvara vårt 

forskningsproblem. Vi har genomfört sex intervjuer, för att ha kunnat samla in våra empiriska 

data, med personer i ledande positioner på företag som arbetar eller är i kontakt med 

direktreklam. Tre av dessa har varit personliga intervjuer, två telefonintervjuer och en via e-

post. 

Slutsatser 

Vi har kommit fram till att direktreklam är en mycket stark och fortfarande mycket aktuell 

marknadsföringskanal. Trots den stämpel som direktreklamen har fått, av att vara skräppost 

och junkmail, så har kanalen ändå något alldeles extra att tillföra konsumenterna tycker vi. 

Direktreklamens fysiska attribut skapar en speciell känsla bland mottagarna av den. 

Direktreklamen har flera positivt utmärkande egenskaper då vi anser att den både kan driva 

försäljning och bygga varumärken så länge som dess budskap är relevant för konsumenten. 

För att relevansen skall finnas med i meddelandet måste företag hantera konsumenternas 

integritet med respekt. Den integriteten kan företagen respektera genom att ha en tillräckligt 

nära kommunikation med kunden, vilket på sikt även stärker relationen. Kommunikationen 

mellan företagen och kunderna sker genom den adresserade direktreklamen som därför har 

kommit att bli aktuell för oss att utveckla. Utvecklingsmöjligheterna ligger därför i att 

konsumenterna ska kunna, via internet, välja vilken reklam som de själva vill ha i brevlådan. 

Det här samtycket bidrar till att kunderna blir sedda, vilket på sikt kan leda till att deras 

lojalitet inför både företaget och dess varumärke kan stärkas. När kunderna blir lojala så 

kommer också företagens träffsäkerhet med utskicken att bli bättre. Konsekvensen av det kan 

bli att den totala volymen av direktreklam minskar, vilket i sin tur leder till en bättre miljö, 

samtidigt som företagens distributionskostnader reduceras. När andelen av nöjda kunder växer 

så ökar också lönsamheten för företagen. Därför anser vi att det här förslaget är något som 

både företagen och kunderna tjänar på i längden, då modellen bidrar till en win - win situation 

där båda parterna till slut blir vinnare.    
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Purpose  
 

The purpose of this essay is to identify new development opportunities for direct mail.  

 What impact has direct mail on the companies?  

Method  
 

This essay we have chosen to implement is based on a deductive approach with a qualitative 

nature. We made this choice to be able to answer our research problem. We have conducted 

six interviews, to collect our empirical data, with managers in companies that are working or 

in contact with direct mail. Three of these were personal interviews, two telephone interviews 

and one was made by e-mail.  

Conclusions  
 

We have found that direct mail is still a very strong and very current marketing channel. 

Despite the stigma that direct mail has been received to be spam and junk mail it has 

something special to bring to the customers. Direct mail´s physical attributes creates a special 

feeling among consumers. Direct mail has several positive features, since we believe that it 

can both drive sales and build brands as long as its message is relevant to the consumer. For 

the relevance to be included in the message, companies have to deal with consumer privacy 

with respect. Companies can conform to consumer´s integrity by having a sufficiently close 

communication with the customer, which in time also strengthens the relationship. Companies 

communicate with customers through the addressed direct mail, which therefore has to be 

defined for us to develop. The potential is therefore in that the consumer can by using an 

internet based technology choose the advertising that they want in their mailbox. This 

permission marketing based solution helps companies to have a better look on their clients, 

which also could ultimately lead to strength consumer´s loyalty. As customers become more 

loyal so will the companies' success rates by mailing to be better. The total volume of direct 

mail will be reduced which leads to a better environment conditions, while companies 

distribution costs will be also decreased. When the percentage of satisfied customers grows, 

the profitability of companies will increase. Therefore, we believe that this proposal is 

something that both businesses and customers benefit from in the long run as the model 

contributes to a win - win situation where both parties end up being winners. 



   

 

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING ...............................................................................................................................................1 

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................................................... 1 

1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................................................................ 2 

1.3 PROBLEMFORMULERING ................................................................................................................................................... 4 

1.4 SYFTE ..................................................................................................................................................................................... 4 

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH FÖRKLARINGAR ......................................................................................................................... 4 

2. METOD ......................................................................................................................................................5 

2.1 DEDUKTIV FORSKNINGSANSATS ..................................................................................................................................... 5 

2.2 KVALITATIV FORSKNINGSMETOD ................................................................................................................................... 6 

2.3 INFORMATIONSINSAMLING .............................................................................................................................................. 6 

2.4 UNDERSÖKNINGENS VEDERHÄFTIGHET..................................................................................................................... 10 

2.5 METODKRITIK................................................................................................................................................................... 11 

2.6 KUNSKAPSPROCESSEN .................................................................................................................................................... 12 

3. DIREKTREKLAMENS TEORETISKA PERSPEKTIV ....................................................................... 14 

3.1 DIREKTREKLAM – EN DEFINITION............................................................................................................................... 14 

3.2 DIREKTREKLAMENS ROLL ............................................................................................................................................. 15 

3.3 STYRKOR OCH SVAGHETER ............................................................................................................................................ 17 

3.4 ADRESSERAD/OADRESSERAD DIREKTREKLAM ....................................................................................................... 20 

3.5 KUNDDATABASENS BETYDELSE ................................................................................................................................... 21 

3.6 KUNDENS INTEGRITET ................................................................................................................................................... 23 

3.7 PERMISSION MARKETING ............................................................................................................................................... 24 

4. DIREKTREKLAMENS VERKLIGHET ................................................................................................ 26 

4.1 DIREKTREKLAM – EN DEFINITION............................................................................................................................... 26 

4.2 DIREKTREKLAMENS ROLL ............................................................................................................................................. 27 

4.3 STYRKOR OCH SVAGHETER ............................................................................................................................................ 30 

4.4 ADRESSERAD/OADRESSERAD DIREKTREKLAM ....................................................................................................... 32 

4.5 KUNDDATABASENS BETYDELSE ................................................................................................................................... 33 

4.6 KUNDENS INTEGRITET ................................................................................................................................................... 35 

4.7 PERMISSION MARKETING ............................................................................................................................................... 36 

5. DISKUSSION .......................................................................................................................................... 38 

5.1 DIREKTREKLAM – EN DEFINITION............................................................................................................................... 38 

5.2 DIREKTREKLAMENS ROLL ............................................................................................................................................. 39 

5.3 STYRKOR OCH SVAGHETER ............................................................................................................................................ 40 

5.4 ADRESSERAD/OADRESSERAD DIREKTREKLAM ....................................................................................................... 42 

5.5 KUNDDATABASENS BETYDELSE ................................................................................................................................... 43 

5.6 KUNDENS INTEGRITET ................................................................................................................................................... 44 

5.7 PERMISSION MARKETING ............................................................................................................................................... 45 

6. UTVECKLINGSMÖJLIGHETER ........................................................................................................... 47 



   

6.1 BESVARANDE AV UPPSATSENS SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGA ........................................................................... 47 

 

KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................................................ 51 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

  



1 
 

1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet har vi valt att klargöra för läsaren vad marknadsföringskanalerna 

direktmarknadsföring samt massmarknadsföring handlar om. Sedan har vi knutit samman 

dessa begrepp till vårt valda forskningsobjekt, nämligen direktreklam. Vidare motiverar vi för 

varför direktreklamen är intressant och något som är mycket aktuellt idag. Därefter har vi 

redogjort för hur vi valt att gå tillväga med uppsatsen samt presenterat vårt syfte som vi brutit 

ner i en forskningsfråga. Avslutningsvis har vi fört en argumentation för den struktur som 

arbetet har kommit att få.  

 

 

1.1 Bakgrund  
 

Varje dag så går väldigt många konsumenter ut till sina brevlådor för att hämta in sin post. 

Sannolikheten är då väldigt stor att konsumenten ställs inför en överfull brevlåda. När 

konsumenterna har sorterat brevlådans innehåll, genom att skilja mellan vanliga brev och 

reklam, återstår en hög trave med olika färgrika reklamerbjudanden. Vår egen erfarenhet som 

konsumenter av det här fenomenet är att dessa reklamhögar ständigt växer, trots att den 

elektroniska utvecklingen har medfört till en effektivisering av processen. Många företag 

använder sig av den här reklamtypen idag i sin strävan efter att kunna nå konsumenterna och 

få deras uppmärksamhet. Samtidigt märker vi själva att fler och fler grannar omkring oss 

väljer att klistra fast ingen-reklam-tack skyltar på sina brevlådor och dörrar. Men vi tror ändå 

att processen, av utskickad reklam i brevlådan, har något som särskiljer kanalen från all annan 

marknadsföring. ”Det finns en känsla bakom idén att vi individer faktiskt väljer att läsa och 

bläddra igenom den direktreklam som ligger på köksbordet när man skall äta sin lunch” 

(Hultén
1
, 2011-03-14).   

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2006) förklarar att det inte är något nytt att 

företagen idag arbetar väldigt flitigt med att beröra konsumenterna i deras vardagsliv genom 

att skicka ut en stor mängd reklam i alla dess former och utskick. Reklamen som kunderna 

ställs inför använder företagen med hjälp av olika marknadsföringskanaler. Dessa kanaler 

riktas till kunderna i varierad utsträckning beroende på vilken typ av information och vilket 

kundsegment som företagen vill nå ut till. En av dessa kanaler är direktmarknadsföring (DM) 

som Armstrong & Kotler (2011) menar har en stor variation av verktyg som ur en 

marknadsföringssynpunkt är väldigt effektiva. DM väljer att koncentrera sig på 

organisationers uppmärksamhet på kunderna och får då en direkt kundrespons ifrån dem. DM 

kan vara alltifrån det traditionella synsättet med direktreklam (DR) i pappersform och 

telemarketing till nya teknologiska internetbaserade strategier förklarar författarna.  

Ett annat verktyg som Armstrong och Kotler (2011) diskuterar är massmarknadsföring (MM) 

som når ut till kunderna genom standardiserade massmeddelanden. Sargeant & C. West 

(2001) menar att denna kanal fokuserar på en bred marknad för att kunna attrahera nya kunder 

och som inte tar varje individ i beaktning. Armstrong och Kotler (2011) påpekar att DM till 

skillnad mot MM har kommit att bli mer populär idag därför att företagen har valt att 

kommunicera mer personligt och direkt med individuella konsumenter.  

                                                             
1  Bertil Hultén, Lektor i Marknadsföring, Ekonomi på Linnéuniversitetet, samtal den 2011-03-14 
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Genom att företagen kommunicerar personligt så kan de erhålla en omedelbar respons från 

konsumenterna vilket på sikt kan leda till bildandet av långvariga kundrelationer som kan öka 

företagens lönsamhet.  

Sargeant & C. West (2001) förklarar att företag har kommit att bli mer försäljningsorienterade 

då DM och MM genomgått en explosionsartad ökning. Författarna menar att företagen vill 

försäkra sig om att få sälja så mycket som möjligt för att bli mer produktiva genom att utöka 

sin marknadsföring. Utifrån ett konsumentperspektiv, vilket vi själva kan stärka med hjälp av 

våra egna erfarenheter, så märker vi att reklamen i största allmänhet ökar i vår omgivning. 

Förutom ökad annonsering via internet, radio och tv märker vi också att reklam i form av 

direct mail, som på svenska betyder DR i pappersform, är något som expanderar.  

DR definieras enligt Armstrong och Kotler (2011) som olika brev, broschyrer, tidningar, 

annonser och annan typ av post som skickas till individers fysiska eller virtuella adresser. Det 

är inte ovanligt att konsumenter tvingas tömma sina brevlådor på enorma buntar och travar 

med DR som kommer från både lokala och globala företag menar författarna. Enligt Godin 

(2001) så har denna process, med utskickad DR i form av DM och MM, kommit att ske mer 

och mer intensivt. Detta leder till att kunderna vill undvika den höga nivån av massutskick 

som de får i brevlådan menar författaren. Solomon et al (2006) framhåller att processen, att 

kunderna blir överbelastade med information, både kan bidra till en positiv samt negativ 

kundupplevelse, med tanke på vilken situation som mottagarna befinner sig i.  

Gummeson (2008) förklarar att dagens samhälle är ett värdesamhälle som fokuserar på 

ömsesidigt värdeskapande mellan företagen och kunderna. Författaren påpekar att relationen 

med kunderna inom marknadsföring inte bara är en allmän fakta utan något mycket mer vitalt 

än så. Konsumenterna söker inga varor, tjänster eller annan information, utan en värderelation 

som genererar till kundlojalitet, pålitlighet och ökad interaktion. Författaren förklarar att först 

när detta värde har skapats, blir relationen tillräckligt stark för båda parterna då deras behov 

kommer att beaktas och stå i centrum. En annan aspekt som Godin (2001) tar upp är att de 

traditionella marknadsföringsverktygen, DM och MM, är döende. Författaren hävdar att alla 

marknadsförare ljuger och att kunderna därför börjar bli trötta på att ständigt bli lurade och 

påtvingade reklam, samtidigt som deras integritet inte riktigt tas på allvar. 

1.2 Problemdiskussion 
 

Percy och Elliot (2009) menar att DR är ett indirekt tillvägagångssätt som företag använder 

sig av för att kunna vända en potentiell kund mot en produkt eller tjänst. Processen sker 

genom att företagen först väljer att lägga fram intressant information som skapar ett positivt 

intryck och en känsla hos konsumenterna. För att det ska inträffa så måste DR också vara 

trovärdig och effektiv. Författarna anser att nyckeln till en bra relation mellan 

marknadsföraren och konsumenten är tillit, men att den tyvärr inte längre är så pålitlig. 

Konsumenterna tenderar att tvivla på de meddelanden, budskap och kanaler som företagen 

använder sig av.  

Godin (2001) förklarar att de traditionella marknadsföringskanalerna inte längre är så 

effektiva och att marknadsföraren därför bör byta ut dem mot mer pålitliga och trovärdiga 

som har kundernas samtycke. Percy och Elliott (2009) påpekar i samband med det att kunder 

inte köper själva produkten eller tjänsten som företagen erbjuder, utan den image och de 

symboler som varumärket står för. Enligt Godin (2001) så är den traditionella 

marknadsföringen också är ett spel som handlar om att vinna eller förlora. Marknadsföraren 

vinner när produkten får kundens uppmärksamhet och kunden förlorar tid genom att lägga 
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märke till irrelevant och onödig reklam. Författaren förklarar att om företagen använder sig av 

en ny modell för marknadsföringen, där kunden själv är aktiv och ger sitt samtycke till 

interaktionen med företaget, så leder det till att man kan skapa ett spel där båda två är vinnare.  

Armstrong och Kotler (2011) förklarar att marknadsföring kan verka både direkt eller 

indirekt. MM, som vi tidigare tagit upp, är indirekt då den riktar sig mot en större folkmassa 

utan någon speciell specificering eller kundsegmentering. Författarna menar att produkten i 

det fallet möter konsumenternas gemensamma behov, utan någon differentiering, då företagen 

bortser ifrån individualiseringen. DM agerar direkt då den tillgodoser enskilda individers 

behov och integritet.  

Grönroos (2006) menar att kunder numera vill känna sig som en individ och inte som en del 

av en grupp. Författaren förklarar att postmodernism har gjort att kundernas krav på 

marknadsföringen, att bli mer individualiserad, har ökat. Till skillnad mot Godin (2001) som 

menar att DR inte är relevant längre då den inte bemöter framtidens krav, anser istället 

Armstrong och Kotler (2011) att den fortfarande är mycket aktuell. Författarna menar att den 

rent historiskt sätt alltid har stått för det största marknadsföringsverktyget, samtidigt som det 

idag sänds ut flera miljoner brev, kataloger med mera varje år. Trots den digitala utvecklingen 

så används DR i pappersform i stor skala ute på marknaden. Armstrong och Kotler (2011) 

påpekar att reklamen utgör mer än en tredjedel av den totala spenderingen på marknadsföring 

enbart i USA. Detta gör DR till ett verktyg som under all kritik fortfarande anses vara 

tillräckligt stark och driven.  

Percy och Elliott (2009) anser att en slagkraftig DR är beroende av en bred kunddatabas. 

Armstrong och Kotler (2011) definierar denna kunddatabas som där all information ska vara 

samlad vilket möjliggör till att företagen ska kunna sälja den vidare till andra företag. 

Författarna anser att intrånget på kundens integritet är den starkaste socialpolicyn som 

konfronterar DR idag. Konsumenterna är rädda för att den information som de lämnar i 

företagens databaser utnyttjas på ett felaktigt sätt. Författarna menar därför att detta intrång 

kräver ett omedelbart ingripande av företagen för att möta upp och tillgodose kundernas 

önskningar och behov.  

Från ett annat perspektiv så anser Reklamfritt (2011) att DR har en negativ inverkan på 

miljön. De menar att det inte enbart är träden som påverkas negativt av skövlingen för att 

kunna tillverka reklamen. Processen medför också till en hel del koloxidutsläpp, som är 

resultatet av vad som sker vid produktionen, transporten och distributionen av reklamen. Trots 

att många förnekar detta resonemang så anser Reklamfritt (2011) att DR är väldigt skadligt 

för skogen, vilket också Naturskyddsföreningen (2011) förtydligar. Enligt Sdr (2011) så 

jobbar många aktörer inom denna bransch mot att göra DR mer miljövänlig. Enligt samma 

källa så är miljöfrågan en mycket väsentlig del inom verksamheten och att företaget ständigt 

arbetar för att sätta nya miljömål.  

En undersökning som gjorts visar att allt fler svenska hushåll tackar nej till reklam i brevlådan 

enligt Svd (2011). Enligt undersökningen så räknade man med att mer än en fjärdedel av 

svenskarna idag väljer att avstå från DR i brevlådan, genom att markera sina brevlådor med 

texten, ingen reklam tack. Konsumentföreningen Stockholm (2011) delar det här 

resonemanget och förklarar vidare att fler och fler konsumenter faktiskt vill slippa DR i 

brevlådan. Med bakgrund av denna problemdiskussion och den teknologiska utvecklingen av 

den elektroniska reklamen så har DR i pappersform, det vill säga den i brevlådan, något 

speciellt att erbjuda menar Armstrong och Kotler (2011). Det är de fysiska elementen som 

möjliggör för konsumenterna att få det där extra värdet av att få hålla i broschyren eller 
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reklamen i handen. Detta värde skapar en speciell känsla för konsumenten, vilket vi tydligt 

kan koppla till det som Hulten (2011) inledningsvis uttalade sig om.  

1.3 Problemformulering 
 

Av problemdiskussionen ovan så framgår det tydligt att man kan betrakta DR som en 

marknadsföringskanal, som både företag och konsumenter uppfattar väldigt olika. Detta 

beroende på vilket perspektiv som man väljer att ta i beaktning. DR är också mycket aktuellt 

idag då vi själva märker att massutskicken av DR hela tiden växer. När vi konsumenter 

observerar DR i brevlådan, så kommer vi att tänka på aspekter som till exempel 

miljövänlighet och integritet. Som konsument kan man inte bestämma vilken typ av reklam 

som man vill ha i brevlådan och vilken man vill tacka nej till. 

Därmed så upplever vi problemet som att det fattas en länk mellan oss konsumenter och 

marknadsförarna på företagen. Vi ser att väldigt många konsumenter idag visar sitt missnöje 

med DR genom att tacka nej till den, samtidigt som företagen inte har utvecklat processen på 

ett sätt som passar kundernas behov. Media i samhället behandlar heller inte DR i någon 

större omfattning, då företagen istället väljer att fokusera mer på de digitala möjligheterna 

med kanalen.  

Med bakgrund av detta så har vi valt att ta fram förslag på hur DR kan utvecklas till något 

bättre gentemot företagen. Målet med dessa förbättringar är att kunna stärka kundernas 

framtida inställning till den. Utifrån detta resonemang så har frågeställningen för uppsatsen 

kommit att mynna ut i nedanstående forskningsfråga; 

 Vilken betydelse har DR för företagen 

1.4 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att vi ska identifiera nya potentiella utvecklingsmöjligheter med 

direktreklam. 

1.5 Avgränsningar och förklaringar 
 

Vi har valt att avgränsa oss i denna uppsats då vi anser att DM och MM är två väldigt breda 

kanaler ur ett marknadsföringsperspektiv. Kanalerna består av relativt många verktyg som 

samtliga ämnar nå ut till konsumenterna på olika sätt. Därför har vi valt att bearbeta verktyget 

DR i pappersform som kunden kommer i kontakt med genom brevlådan. Det här valet 

tillämpades därför att vi har haft för avsikt att undersöka det här traditionella 

marknadsföringsverktyget. En annan anledning till den här avgränsningen har vart att vi tänkt 

på uppsatsens genomförbarhet. Vi har velat kunna försäkra oss om att vi tillhandahållit rätt 

information som passat uppsatsens design och utförande, samt uppsatsens syfte.  

Vi har även valt att tydliggöra för hur vi uttryckt oss i uppsatsen när det gäller förkortningar 

och ordval som vi i förväg bestämt oss för att använda. Ord som massmarknadsföring, 

direktmarknadsföring, direktreklam, adresserad direktreklam och oadresserad direktreklam 

har vi valt att skriva som MM, DM, DR, ADR och ODR. Anledningen till valet av dessa 

förkortningar har varit att läsaren av uppsatsen kommer att vara företag som redan är bekanta 

med dessa förkortningar. Andra anledningar till det valet har varit att vi velat minimera risken 

för upprepningar samt till att kunna spara plats i texten. På det sättet hoppas vi att läsaren 

lättare kommer att kunna hänga med i texten. 
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2. Metod 
 

I det andra kapitlet har vi valt att introducera de metoder som vi använt oss av under 

genomförandet av uppsatsen. Metodkapitlet kommer att presentera forskningsansats, 

forskningsmetod, informationsinsamling samt en diskussion om undersökningens 

tillförlitlighet i form av reliabilitet och validitet. Avslutningsvis förs en argumentation där vi 

kritiskt ställer oss till de metodval vi valt att använda samt redogör för vår egen 

kunskapsprocess under arbetets gång.   

 

 

2.1 Deduktiv forskningsansats 
 

Det Andersen (1998) definierar som en forskningsansats är att den representerar olika 

kombinationssätt som en forskare väljer att studera det valda fenomenet på. Patel och 

Davidson (2003) anger tre olika angreppssätt för hur en forskare ska relatera teori till 

verklighet. Dessa tre ansatser är deduktion, induktion och abduktion.  

Vår uppsats har kommit att anta en deduktiv ansats som enligt Andersen (1998) och Holme 

och Solvang (1997) väljer att definiera som bevisföringens väg. Bryman (2011) menar att 

ansatsen utgår från den kunskap som forskaren redan har inom ett visst specifikt område. 

Därefter så deduceras en eller flera hypoteser som forskaren senare skall granska och ställa 

mot insamlad data. Detta bekräftas av Patel och Davidson (2003) som förklarar att en 

deduktiv ansats också tenderar till att stärka objektiviteten i en forskning. Anledningen är att 

forskningsprocessen i det fallet inte blir lika formad och förutsägbar, med hänseende till 

forskarens egna subjektiva preferenser, framhåller författarna. Detta resonemang stärks av 

Holme och Solvang (1997) då de hävdar att en deduktiv teoribildning består av att kunna 

utveckla befintliga teorier. Även Gummesson (2000) intygar detta då författaren väljer att 

kalla denna forskningsansats för den teoriprövande ansatsen. Holme och Solvang (1997) 

menar att startpunkten i en teori oftast består av en enkel modell som kan återspegla 

verklighetens värld. Författarna förklarar vidare att denna teori kan prövas och bidra till ökad 

förståelse och kunskap med hjälp av att införa nya variabler. 

Anledningen till att vi har tillämpat en deduktiv ansats i vår undersökning har varit att vi först 

valt att centrera arbetet utifrån redan befintliga teorier som har anknytning till DR, vilket 

också tydligare framkommer i vår kunskapsprocess i avsnitt 2.6. Valet gjorde vi därför att vårt 

syfte i uppsatsen är att kartlägga nya utvecklingsmöjligheter för DR. För att besvara syftet så 

var vi därmed tvungna att först bygga på våra förkunskaper kring kanalen, vilket också har 

motsvarat den deduktiva ansatsens förhållningssätt. Anledningen till valet har varit för att vi 

skulle kunna försäkra oss om att vi haft tillräckliga kunskaper om ämnet innan primärdata 

samlades in. Då våra förkunskaper var väldigt generella till en början när arbetet påbörjades 

så krävdes det att vi genomförde en litteraturstudie. Efter att vi bättrade på våra teoretiska 

kunskaper så valde vi att ställa våra teorier mot de empiriska data som vi senare samlade. Den 

deduktiva ansatsen har därmed assisterat oss vid formuleringen av intervjufrågorna till våra 

respondenter. Ansatsen har också hjälpt oss att kunna ställa relevanta frågor med aspekter 

som berört vår undersökning med dess syfte. Om vi inte hade arbetat deduktivt i den här 

uppsatsen så hade vi inte kunnat veta vilka aspekter inom DR som vi skulle välja att diskutera 
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med respondenterna. För att kunna bidra med utvecklingsförslag och inte bara genomföra en 

vanlig studie med DR så ville vi också undersöka de mest konkreta aspekterna som kan 

utvecklas med kanalen. Med hjälp av det deduktiva tillvägagångssättet i den här uppsatsen så 

anser vi att objektiviteten har kunnat stärkas.  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 
 
Holme och Solvang väljer att hänvisa till ett citat som kommer från Fog (1979) ”Innan jag vet 

vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Holme och Solvang, 

1997:75). Det som författarna tydligt betonar med citatet är forskaren står inför ett metodval 

och då är det viktigt att han/hon väljer det tillvägagångssätt som bäst lämpar sig för 

undersökningen. 

Bryman (2011) förklarar att en forskare kan låta sin vetenskapliga studie följa två olika 

metodval, nämligen en kvalitativ eller kvantitativ forskning. Patel och Davidson (2003) 

beskriver en kvantitativ forskning som olika statistiska metoder. Författarna menar att den 

används för att bearbeta, mäta, och analysera insamlad information i form av data. Repstad 

(2007) förklarar att under den kvalitativa forskningsprocessen registrerar intervjuaren data 

genom att först skriva ner den. Därefter så bearbetar och tolkar forskaren det insamlade 

textmaterialet för den fortsatta analysen. Till skillnad mot den kvantitativa metoden så menar 

Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2001) att den kvalitativa metoden istället väljer att 

fokusera på helheten och själva kontexten av det granskade sambandet. Författaren påpekar 

att det inte är själva orden utan innebörden av meningsuppbyggnaden i sammanhanget som är 

intresseväckande. Andersen (1998) bekräftar detta resonemang då han menar att det handlar 

om att kunna förstå problematikens förbindelse med helheten. Författaren menar att det 

ursprungliga kunskapssyftet inte ska vara förklarande utan av en förstående karaktär.  

Holme och Solvang (1997) menar att styrkan av att använda en kvalitativ metod ligger i att 

den visar en helhetsbild över totalsituationen. Författarna anser att den helhetsbilden bidrar till 

en ökad förståelse för hela processen samt skapar en bättre tolkning utifrån olika 

aktörsperspektiv. Christensen et al (2001) påpekar också att kvalitativa data har som syfte att 

bygga nya hypoteser och teorier. Då syftet med uppsatsen har varit att bistå med 

utvecklingsmöjligheter för DR så ansåg vi därför att det var den kvalitativa 

forskningsmetoden som vi skulle välja eftersom den tillät oss att göra det. Vi har därför utgått 

ifrån redan befintliga teorier för att kunna skapa nya förbättrade och utvecklade. I vår 

undersökning har det inte varit fråga om att samla in och mäta insamlad data. Istället har vi 

bearbetat och analyserat insamlad information, vilket också stärker vårt antagande om att vår 

undersökning har fått anta en kvalitativ karaktär. Då det har varit vår egen tolkning av 

realiteten som stått i centrum i arbetet så anser vi att den kvalitativa forskningsmetoden bäst 

har passat uppsatsens design.  

2.3 Informationsinsamling  
 
Patel och Davidson (2003) förklarar att det finns olika sätt för en forskare att samla in sina 

data på utifrån en kvalitativ forskningsmetod. Författarna menar att informationen som samlas 

in ska bidra till att uppsatsens frågeställningar ska kunna bli besvarade. Patel och Davidsson 

nämner bland annat att forskaren kan välja att studera befintliga dokument, rapporteringar 

eller att genomföra intervjuer och observationer. Resonemanget bekräftas av Christensen et al 

(2001) som också poängterar att det är viktigt att särskilja insamlad data utifrån vilket 

metodval som forskaren valt att tillämpa i sin forskning. Författarna förklarar vidare att data 

utifrån en kvalitativ karaktär främst innehåller ord, symboler, text och andra handlingar. Den 
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informationen skall sedan bearbetas för att forskaren slutligen skall kunna nå dess slutliga 

innebörd och underliggande mening, menar författarna.  Andersen (1998) förklarar att 

forskaren brukar dela in informationsinsamlingen efter två kategorier, nämligen primärdata 

och sekundärdata. I vår uppsats så har vi valt att vår informationsinsamling skall bestå av 

både primär och sekundärdata. 

Primärdata 

Christensen et al (2001) menar att en forskare behöver samla in ny information till sin 

undersökning. Författarna förklarar att det då är aktuellt att samla in primärdata, som Patel 

och Davidsson (2003) väljer att namnge som ögonvittnesskildringar eller 

förstahandsrapporteringar. Bryman (2011) framhåller också att en kvalitativ forskning kan 

identifieras med flertalet olika informationsinsamlingsmetoder med tekniker för insamling av 

empiriska primärdata. Författaren menar att dessa tekniker till exempel kan vara enkäter, 

personliga intervjuer, telefonintervjuer eller fokusgrupper. I vår undersökning så har vi samlat 

in våra primärdata genom personliga intervjuer, telefonintervjuer och postenkät. 

När en forskare har valt sitt fenomen som han/hon avser att undersöka så menar Andersen 

(1998) att ett urval måste genomföras. Här väljer forskaren om denne skall utse några få eller 

samtliga undersökningsobjekt. Vi har i den här uppsatsen genomfört sex intervjuer som 

samtliga har bestått av en kvalitativ karaktär. Tre intervjuer har skett genom ett personligt 

möte, två genom telefonintervju och en postenkät via e-post. Våra intervjupersoner har varit 

aktörer som har en ledande position inom sina respektive företag. Skälet till det urvalet har 

varit att vi genomfört en kvalitativ studie och därmed haft ett begränsat antal intervjuer till 

vårt förfogande. För att vi skulle få ut så relevant information som möjligt ur intervjuerna så 

var vi tvungna att prata med personer som hade den kunskapen och erfarenheten som krävdes 

för att kunna besvara våra frågor. De respondenter som vi har intervjuat anser vi också haft 

tillräckliga kunskaper inom sina respektive organisationer. Den här relevanta informationen 

anser vi har bistått undersökningen så att det genererat till att uppsatsens syfte med tillhörande 

forskningsfråga har kunnat besvaras. 

Nedan följer en utförligare beskrivning av vilka intervjupersoner som vi har intervjuat, för att 

kunna samla in våra primärdata; 

 Mikael Von Ekensteen; VD på Swedma. En intresseorganisation som främjar 

och bevakar utvecklingen utav DR. 

 

 Göran Kontin; VD på Svensk Direktreklam AB. Ett företag som erbjuder sina 

kunder ADR, ODR och målgruppsselekterad DR. 

 

 Tomas Nordek; Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB. Företaget är 

nordens ledande företag inom logistik, meddelanden och DR. 

 

 Chuck Teller; VD på Catalog Choice. En icke vinstdrivande organisation i 

USA som främjar till att dra ner på oönskad DR, spara naturliga resurser och 

skydda kundens integritet. 

 

 Henrik Larsson; Marknadschef på Netto marknad Sverige AB. Ett företag 

som är en expansiv livsmedelskedja. 
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 Claudia Nilsson; Informationsansvarig på SIBA AB. Ett företag som är en av 

Sveriges ledande detaljhandelskedjor för hemelektronik. 

Bryman (2011) definierar kvalitativa intervjuer som en mycket generell term som redogör för 

många olika intervjustilar. Repstad (2007) menar att dessa intervjuer är alldeles för snäva för 

att kunna ta till sig respondentens mångsidiga attityder och erfarenheter. Patel och Davidsson 

(2003) förklarar att snävheten med kvalitativa intervjuer är att de oftast innehåller en lägre 

grad av standardisering. Med standardisering menar författarna att intervjuaren måste tänka på 

vilket ansvar denne tilldelats med hänsyn till vilken ordning och utformning som frågorna 

ställs till respondenterna. Enligt Holme och Solvang (1997) så är den kvalitativa intervjuen 

inte ämnad för att styra respondenterna under samtalen. Författarna menar att intervjuformen 

snarare vill uppmuntra till kreativitet och låta intervjupersonerna vara med vid utvecklandet 

av intervjun.  

Christensen et al (2001) menar att en intervju också kan designas som antingen strukturerad 

eller ostrukturerad. Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar graden av strukturering om 

vilket svarsutrymme som tilldelas respondenten under intervjun. Enligt Christensen et al 

(2003) så påminner en strukturerad intervju väldigt mycket om de enkätfrågor som formuleras 

inför mötet med respondenten. I en ostrukturerad intervju så tillåts däremot intervjupersonen 

att fritt kunna svara inom området förklarar författarna. Andersen (1998) beskriver en annan 

populär intervjuform. Författaren introducerar den delvis strukturerade intervjun som är ett 

liknande fenomen som med den ostrukturerade intervjun fast med några skillnader. I det fallet 

så har forskaren istället en bättre teoretisk och empirisk grund att stå på, förklarar författaren. 

Christensen et al (2001) påpekar också att en intervju kan bestå av antingen öppna eller slutna 

frågor. En öppen fråga karaktäriseras av ett ostrukturerat tillvägagångssätt, där den 

intervjuade personen tilldöms ett fritt spelrum att få besvara frågorna hur denne vill menar 

författarna. Enligt Andersen (1998) så är också intervjuaren vid en kvalitativ karaktär mer 

öppen för nya infallsvinklar som respondenten kan komma att bidra med. Christensen et al 

(2001) förklarar även att intervjuaren vid en kvalitativ intervju endast följer en lista, en så 

kallad intervjuguide med frågor och teman som prickas av allt eftersom intervjun pågår. 

Repstad (2007) tillägger att meningen med listan är att hjälpa författaren med att hålla 

intervjun inom ämnet samt att forskaren inte ska glömma bort att ställa några frågor. 

Författaren framhåller att detta är något mycket viktigt för att hela ämnesområdet verkligen 

ska kunna täckas under samtalet samt för att intervjun inte ska spåra ur. 

Intervjuguiden som vi har valt att utgå ifrån valde vi att skicka till samtliga respondenter 

innan vi genomförde intervjuerna. Det valet gjorde vi därför att respondenterna skulle få en 

chans till att kunna förbereda sig på vilka frågor som skulle tas upp.  Intervjuguiden som vi 

har använt oss av under intervjuerna i den här uppsatsen har utformats med hjälp av öppna, 

standardiserade frågor med en delvis grad av strukturering. Anledningen till dessa val har 

varit att vi genomfört en kvalitativ studie. Därför har vi valt att alltid börja ställa våra frågor i 

den nummerordning som varit tänkt från första början. Men ibland så visade det sig att 

intervjuerna kom att utveckla sig på ett sätt som passade respondenterna bättre, då vi istället 

fick nöja oss med att pricka av dem i intervjuguiden som vi använt. Skälet till det har varit för 

att vi inte skulle glömma bort att ställa någon viktig fråga. Vi har även ställt frågorna i den 

ordningen som bäst har passat in på respondenternas respektive organisationer. Intervjuerna 

har alltså bestått av en kvalitativ karaktär. Syftet har vid samtliga intervjuer alltid varit att vi 

önskat få respondenterna att diskutera mer fritt kring DR. På det sättet så skulle ämnet lättare 

kunna öppnas upp under intervjuerna ansåg vi, så att nya intressanta infallsvinklar kunde 

behandlas. 
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Christensen et al (2001) beskriver olika tillvägagångssätt som en forskare kan välja att 

dokumentera en intervju på. Författarna menar att forskaren kan välja mellan ljudinspelning, 

teckna stödord eller skriva ner allt som sägs. Genom att dokumentera en intervju så anser 

författarna att det ökar uppsatsens trovärdighet. Författarna förklarar att det också hjälper 

forskaren vid själva utförandet av analysen så att inte någon vital information uteblir i den 

färdiga texten. För att forskaren ska få använda ljudinspelning så förklarar Patel och 

Davidsson (2003) att det först krävs en tillåtelse från den intervjuade personen. En annan 

aspekt som forskaren måste ta hänsyn till vid en ljudinspelning är de olika krav som en 

respondent kan tänkas ställa på en intervjuare, menar Repstad (2007). Författaren förklarar att 

klienterna kan kräva att få veta vad deras uttalanden skall användas till.  

Under samtliga intervjuer så har vi använt oss av en diktafon för att kunna spela in samtalen. 

Innan vi påbörjade varje enskild intervju så frågade vi först respondenterna ifall de tillät att vi 

spelade in samtalet. Anledningen till att vi valt att spela in våra intervjuer har varit för att vi 

skulle kunna återge respondenternas redogörelser på ett så fulländat sätt som möjligt. Ett 

annat skäl har varit för att vi inte velat missa någon viktig information som tagits upp under 

samtalen. Ljudinspelningen har även kompletterats med anteckningar både före och efter 

intervjuerna då det visat sig att det tillkom extra information när diktafonen varit avstängd. 

Efter intervjuerna så har vi också berättat för inom vilket ändamål som respondenternas 

information skulle användas. Skälet till det har varit för att vi velat visa på en god 

samarbetsvilja. Under samtliga intervjuer så har vi också naturligtvis uppträtt på ett så 

naturligt och neutralt sätt som möjligt för att inte försökt styra intervjupersonerna. Vi 

genomförde även intervjuerna med stort engagemang med respondenterna när vi diskuterade 

med dem. Vi anser att dessa metodval har bidragit till att intervjuerna har kommit att 

genomföras på ett mer naturligt och trovärdigt sätt som respondenterna har uppskattat. På det 

sättet så hoppades vi att informationen som vi har samlat in har varit av så relevant karaktär 

som möjligt för att försäkra att vår uppsats och dess syfte har kunnat besvaras. 

Sekundärdata  

 

Christensen et al (2001) förklarar att sekundärdata är information som ur redan tidigare 

sammanhang har samlats in fast med ett annat syfte. Författarna menar att den informationen 

till exempel kan komma från olika typer av kommersiella och publika databaser. Patel och 

Davidsson (2003) nämner att avgörandet för om en viss data är primär eller sekundär beror 

främst på närheten till informationsutlämnaren. Författarna menar att ju närmare forskaren 

kan komma den ursprungliga källan desto mer värde och förtroende får forskningen. Repstad 

(2007) väljer att definiera sekundärdata som sekundärkälla vilket han anser kan uppkomma 

utifrån senare primärkällor. Författaren menar att tidigare avskrifter och referat från 

primärkällor kan komma att utgöra sekundärkällor.  

Christensen et al (2001) menar att insamling av sekundärdata till skillnad mot primärdata är 

mycket mindre kostsamt. Författaren förklarar vidare att den fördelen inte enbart sparar 

pengar utan är också mindre tidskrävande. Bryman (2011) anser till skillnad mot Christensen 

et al (2001) att en forskare bör vara medveten om att insamlingsprocessen kan ta lång tid. 

Författaren menar att en forskare brukar ha god kännedom om information som denne själv 

väljer att samla in, men inte om den befintliga. Bryman (2011) förklarar att det kan ta lång tid 

för en forskare att bekanta sig med den nya och ibland komplexa informationen. Christensen 

et al (2001) framhåller att sekundärdata medför goda chanser att kunna fastställa 

tillförlitligheten i en undersökning. Vidare förklarar författarna att nackdelarna, som däremot 

kan uppstå, är att forskaren inte alltid kan vara säker på om informationen verkligen passar 

forskningsprocessen.  
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De sekundärdata som vi valt att använda oss av i vår avhandling har framförallt kommit från 

litteratur som vi hittat på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar och Växjö, samt Halmstad 

högskolebibliotek. De artiklar, tidsskrifter och tidigare avhandlingar som vi valt att använda i 

denna uppsats har vi hittat via betrodda databaser, som till exempel LibHub, LIBRIS, 

Emerald och EBSCO på universitetsbiblioteket. Vidare har vi också valt att komplettera 

uppsatsen med internetkällor som berör DR. Dessa källor har vi däremot valt att använda i 

mindre grad eftersom vi anser att vetenskaplig litteratur är den som ger en uppsats en större 

akademisk trovärdighet.  

2.4 Undersökningens vederhäftighet  
 

Holme och Solvang (1997) diskuterar att det är mycket viktigt för en forskare att vara skeptisk 

vid planeringen samt under utförandet av undersökningen. Forskaren måste ställa sig frågor 

som svarar på om det kan ha blivit något fel vid datainsamlingen eller om det har förekommit 

andra fel vid utvecklingen av processen menar författarna. Merriam (2009) förklarar att det är 

mycket vitalt för en forskare att kunna lita på sina undersökningsresultat. En viktig fråga som 

författaren ställer sig är när forskaren verkligen ska kunna veta när undersökningsresultaten är 

pålitliga och trovärda. Gummeson (2000) förklarar därför att det går att dela in den kvalitativa 

och kvantitativa forskningen efter två systematiska kriterier. Författaren förklarar att dessa 

begrepp hjälper till att besvara frågorna ovan, nämligen reliabilitet och validitet.  

Andersen (1985) gör ett intressant konstaterade angående reliabilitet. ”Reliabiliteten anger i 

hur hög grad resultaten från ett mätinstrument eller en mätmetod påverkas av tillfälligheter, 

eller hur säkert och exakt vi mäter det som vi faktiskt mäter – oavsett vad vi avser att mäta” 

(Andersen 1998:85). Med citatet så framkommer det att det ibland kan vara svårt att veta hur 

pass pålitlig en undersökning egentligen är. Problematiken ligger helt enkelt i hur pass precist 

forskaren lyckas registrera eller koda av undersökningens insamlade data, utifrån dennes egna 

subjektiva tolkningar menar Andersen (1998). Christensen et al (2001) styrker detta och väljer 

att lägga fram problematiken som en svaghet i mätinstrumentets förmåga att kunna leda fram 

till exakta observerade värden. Bryman (2011) förklarar att reliabiliteten kan mätas genom att 

samma forskare upprepar en undersökning eller att andra forskare genomför den med samma 

mätinstrument. Christensen (2001) tillägger däremot att det är omöjligt för en forskare att 

kunna mäta detsamma som någon annan forskare. Bryman (2011) menar att det är omöjligt 

för en forskare att kunna frysa en social miljö, vilket kan vara svårt att implementera i en 

kvalitativ undersökning. Mot bakgrund av reliabiliteten så har vi valt att motivera och förklara 

hur vi har genomfört undersökningen i så hög utsträckning som möjligt i detta metodkapitel. 

Anledningen till det har varit för att öka läsarens förståelse för vilket tillvägagångssätt som vi 

valt i uppsatsen. Ett annat skäl till det har varit för att andra forskare skall kunna möjliggöra 

en upprepning av den process som vi gjort i så snarlik omfattning som möjligt. Vi har därför 

valt att i arbetet bifoga vår intervjuguide, samt offentliggjort namnen på våra respondenter. På 

det sättet så anser vi att vår undersökning har en god reliabilitet. 

Gummesson (2000) förklarar att sanningen oftast ligger väldigt nära en undersöknings 

validitet. Författaren menar att begreppet handlar om ifall forskaren verkligen har undersökt 

det som var menat från första början. Holme och Solvang (1997) belyser att närheten som 

skapas mellan forskaren och de intervjuade individerna kan komma att bli problematisk. 

Anledningen till det är att förutbestämda förväntningar på utfall kan komma att påverka 

undersökningens respondenter, förklarar författarna.  Enligt författarna så måste forskaren ha 

förståelse för detta då respondenterna under en intervju kan komma att bete sig annorlunda än 

vad de brukar göra. Giltighet och relevans är två begrepp som Andersen (1998) väljer att 

beakta med ordet validitet. Författaren klargör att giltigheten behandlar överensstämmelsen 
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mellan uppsatsens existerande teori och empiri. Relevansen däremot bestämmer hur pass 

essentiellt som det empiriska materialet passar undersökningens problemställning.  

Med hänsyn till validiteten samt till att vi har velat kunna garantera giltigheten i 

undersökningen så valde vi att först bearbeta den teori som vi använt oss av i uppsatsen. 

Dessa teorier har varit välkända till sin karaktär, vilket har medfört till att de kunnat styrka 

varandra på ett sätt som ökat uppsatsens trovärdighet. Efter att vi skapat oss en teoretisk 

plattform så kunde vi sedan formulera våra intervjufrågor, som har baserats utifrån teorin, för 

att försäkra oss om att vi fått svar på våra frågeområden. På det sättet önskar vi ha kunnat 

säkra giltigheten i vår undersökning. För att ha kunnat försäkra att undersökningen har haft en 

bra relevans så har vi avsiktligt valt att endast tillämpa det mest vitala som våra intervjuer har 

bidragit med. Dessa underlag har sedan beaktats med hänsyn till vår problemställning och vårt 

syfte. Utifrån dessa val så hoppas vi ha kunnat reducera uppsatsens fel, brister och 

otydligheter, samt ha bidragit till en ökad vederhäftighet. 

2.5 Metodkritik 
 
Patel och Davidsson (2003) förklarar att valet av deduktiv ansats, som vi tidigare introducerat 

i avsnitt 2.2, kan medföra till vissa risker. Genom att en forskare först fördjupar sig i teori så 

kan det förorsaka att inga nya intresseväckande aspekter upptäcks under arbetets gång, menar 

författarna. Det här problemet är något som vi i gruppen har varit mycket medvetna om under 

hela arbetsprocessen. Vi har därför försökt att motverka den kritiken genom att vi utgått ifrån 

flera olika teorier och författare för att kunna fått ta del av flera infallsvinklar för vårt 

forskningsarbete. Teorierna har hjälpt oss med att välja rätt aspekter som vi velat diskutera 

med respondenterna och som är betydelsefulla för utvecklingsmöjligheterna. Med det 

hoppades vi kunna motverka kritiken mot den deduktiva ansatsen, som vi ändå ansett har varit 

det bästa valet för vår avhandling. Något som vi också har varit medvetna om under 

arbetsprocessen är att det finns konsekvenser med att vi valt bort att arbeta induktivt. Hade vi 

valt den ansatsen så hade vi istället utgått ifrån empiriskt insamlade data som sedan hade 

ställts mot teoretiska källor. I det fallet hade vår undersökning istället kunnat genomföras på 

ett annorlunda sätt. Då hade också våra egna idéer och föreställningar kring DR kunnat 

påverka de utvecklingsmöjligheter som vi kommit fram till i uppsatsen. 

Bryman (2011) och Holme och Solvang (1997) framhåller att den kvalitativa forskningen kan 

innehålla en del brister. Till skillnad mot den kvantitativa metoden så kan den kvalitativa 

oftast uppfattas vara alltför subjektiv och uttrycksfull menar författarna. Holme och Solvang 

(1997) förklarar också att en forskare aldrig riktigt kommer ifrån själva tolkningsfrågan. 

Enligt författarna så kan en forskare aldrig kan vara säker om det gjorts några feltolkningar i 

undersökningen. Genom att vi har genomfört en kvalitativ forskning så är vi fullt medvetna 

om att vår undersökning har färgats av våra egna subjektiva uppfattningar och tolkningar. Vi 

har därför under hela arbetsprocessen försökt att anta ett så omdömesfullt synsätt som möjligt. 

Förutom att vi har diskuterat sinsemellan i gruppen, så har vi också fört en öppen dialog med 

vår handledare samt varit i kontakt med lärare på skolan. Anledningen till det har varit att vi 

inte velat bortse från nya infallsvinklar som dessa diskussioner har kunnat bidra med. Under 

informationsinsamlingen så spelade vi också in fem av sex intervjuer. Den intervjun som 

genomfördes med postenkät via e-post kan däremot kritiseras. Vi anser att den inte gavs 

samma möjligheter till en lika öppen och personlig kontakt med respondenten som de andra 

intervjuerna. Däremot så fick vi möjlighet till att komplettera dessa data i form av ytterligare 

kontakt genom e-post. På det sättet hoppas vi att våra feltolkningar i undersökningen har 

kunnat minimeras då vi har velat återge en så korrekt version som möjligt av respondenternas 

åsikter. 
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Bryman (2011) förklarar att det oftast bara är de kvalitativa forskarnas ostrukturerade 

tolkningar av vad de själva anser är viktigt som får medverka i deras avhandlingar. Författaren 

menar att det kan ses som en svaghet i en undersökning då det kan påverka avhandlingens 

slutresultat. Författaren framhåller att undersökningspersonerna också påverkas av forskarens 

egenskaper, då det kan vara svårt att kunna replikera en kvalitativ undersökning. Om 

kvalitativa data är ostrukturerade, då kommer även uppfattningen av dem att påverkas av 

forskarens egna subjektiva benägenheter och medkänslor, menar författarna. Författaren 

diskuterar även svårigheten i att kunna generalisera kvalitativa forskningsresultat. Författaren 

menar att en forskare inte bara kan låta några få individer som genomgår en observation eller 

intervju få representera samtliga fall. Dessa aspekter som författarna tar upp har varit något 

som vi under hela vår arbetsprocess har tagit i beaktande. Intervjuerna har därför endast låtit 

genomföras med väl kvalificerade personer som har ledande positioner i sina organisationer. 

Dessa intervjuer har genomförts med en så neutral påverkan från oss som möjligt då vi inte 

velat styra samtalet och påverka respondenternas åsikter. Vi har i avhandlingen också försökt 

att förklara våra samtliga metodval, bakomliggande orsaker samt åtaganden i så stor 

utsträckning som möjligt. Allt för att stärka undersökningens karaktär och stimulera till ett 

förtroendeingivande slutresultat för läsaren. 

Andersen (1998) diskuterar också problemet med att intervjua personer med ledande 

positioner i sina organisationer. Författaren menar att dessa elitpersoner är svåra att styra 

under en intervju, då de är vana vid att prata och diskutera om det som faller dem in. Då 

samtliga av våra intervjuer har kommit att genomföras med ledande kvalificerade personer så 

har vi varit tvungna att ha detta i åtanke. Vi har därför haft detta resonemang i beaktning både 

vid vår planering inför samt under de pågående intervjuerna. För att ha kunnat optimera och 

effektivisera intervjuerna så har vi därför tagit till oss de råd som Andersen lämnat i sin bok. 

Avsnittet handlade om vilka problem som kan komma att uppstå vid intervjuer med personer i 

ledande ställning och tips för hur forskaren ska undvika dessa. Då vi var förberedda på att 

våra respondenter skulle vilja styra intervjuerna så använde vi oss av en intervjuguide. Med 

hjälp av intervjuguiden kunde vi hålla koll på samtalet så att inte intervjun spårade ur eller att 

vi själva glömde att ställa någon viktig fråga. Inför våra intervjuer så valde vi att genomföra 

en litteraturstudie om DR för att våra förkunskaper skulle förbättras. Innan vi träffade 

respondenterna så hade vi också valt att granska företagens hemsidor som våra respondenter 

arbetade på för att verksamheterna skulle bli mer bekanta för oss. Vi anser därför att samtliga 

av våra intervjuer har en hög trovärdighet då den information som vi samlat in har varit 

relevant för vår uppsats. Anledningen är att intervjuerna har kunnat genomföras på ett smidigt 

sätt då vi har varit två intervjuare under samtliga samtal med respondenterna. Det tror vi ha 

medfört till att intervjuerna lättare ha kunnat hållas inom uppsatsens teoretiska referensram. 

Genom dessa förberedelser och genomföranden av intervjuerna så hoppas vi att de har gynnat 

informationsinsamlingsprocessen. 

2.6 Kunskapsprocessen 

 
När vi började spekulera om vilket uppsatsämne som vi ville skriva om så funderade vi 

väldigt brett på olika ämnen inom marknadsföring. Vi hade då egentligen ingen klar idé om 

vad vi var intresserade av. Under den tiden så lade vi märke till en mycket traditionell, men 

väldigt vanlig reklamtyp som vi tidigare inte hade hunnit reflektera över, det vill säga DR. En 

gruppmedlem fick ett reklamutskick angående en damtidning som bidrog till att vi i gruppen 

började diskutera kring detta. Vi tyckte att det var mycket märkligt att en kille får ADR med 

sitt namn, adress och kundnummer från ett företag som inte ens har gruppmedlemmen i sin 

kundgrupp. Den händelsen gjorde att en diskussion senare öppnades upp mellan oss i 
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gruppen, vilket gjorde att vi blev intresserade av DR. Vi ifrågasatte varför ett utskick kunde 

ha ett så pass felaktigt meddelande som det exemplet med vår gruppmedlem. Vi började 

därför läsa på mer generellt kring DR genom olika befintliga teorier för att vi skulle kunna 

identifiera marknadsföringsverktyget. Desto mer vi läste om DR ju mer fängslade blev vi. Det 

som vi uppmärksammade var att kanalen faktiskt är väldigt kraftfull och populär bland 

företagen. Vi upptäckte också att kanalens relevans i budskapen är ett stort problem. Andra 

diskussioner som också kom upp var kundens integritet, kunddata samt miljöaspekten kring 

DR. Därefter bestämde vi oss för att det var DR som vi skulle skriva om. De lärare som vi 

sedan tog kontakt med upplyste oss om att ämnet faktiskt inte är så vanligt att skriva om bland 

studenter.  

Första steget i processen var att vi valde att uppmärksamma olika intressanta aspekter med 

DR som vi ville gå in mer på djupet med. Först gjorde vi en fördjupning i teorin, då vår 

uppfattning kring ämnet vid det tillfället fortfarande var mycket generell och behövdes byggas 

på. Efter att vi fördjupat oss i teorin och fått en klar bild av vad DR är, så kunde vi formulera 

våra intervjufrågor som senare ställdes till respondenterna. När våra teorier ställdes mot 

verkligheten så kunde vi snabbt kartlägga vilka brister som DR har. När vi samlade in våra 

teorier så tenderade de ibland att vara generella, vilket bidrog till att vår empiriinsamling har 

fått stor betydelse. För att den deduktiva prövningen mellan teorin och empirin lättare skulle 

härledas i uppsatsen så valde vi att lägga till respektive intervjufråga i slutet under varje 

passande rubrik i teorikapitlet.  

Nästa steg i processen var att vi lyssnade igenom våra inspelade intervjuer och enkäter för att 

kunna transkribera om det empiriska materialet till text. I samband med detta så 

sammanställde vi texten under de rubriker som matchade den teorin som vi tidigare hade 

sammanställt. Valet av att placera all information under utvalda rubriker som matchade teorin 

var något som vi redan hade planerat innan vi började uppsatsskrivandet. Rubrikerna har 

därför fått likna varandra under både teori, empiri och analys kapitlen. Anledningen till det 

valet har varit att det skulle bli lättare för läsaren att följa med i arbetets olika delar samt 

underlätta för oss att skriva diskussions och utvecklingskapitlen. Våra empiriska insamlade 

data kom att bli mycket innehållsrik då vi fick möjligheten till att intervjua personer med 

ledande positioner i företag och organisationer inom branschen. Vår enkät och våra intervjuer 

med respondenterna anser vi ha bidragit till att vi fått en omfattande och bred inblick över 

branschen i helhet och de största aktörerna i den.  

Andersen (1998) introducerar en modell för kunskapsproduktionens huvudelement och 

arbetsgång. Författaren menar att oavsett vilka praktiska faser som forskaren går igenom i sin 

undersökning så består processen av fyra grundelement med olika kopplingar mellan dessa. I 

diskussionskapitlet så valde vi därför att ställa vårt teoretiska underlag mot de empiriska data 

som vi hade samlat in under arbetets gång. Vi valde att inleda diskussionskapitlet genom att vi 

själva först besvarade våra intervjufrågor för att få med vår egen röst. Därefter så kopplade vi 

intervjufrågorna till teorin och de empiriska data som vi samlat in. På det sättet kunde vi 

garantera att alla frågor diskuterades av samtliga tre röster för att kunna besvara det fjärde 

elementet, nämligen vår forskningsfråga. Genom detta val så kunde vi få fram både de 

likheter och skillnader som finns med DR som framkommit under insamlingsprocessen samt 

kunna besvara vårt syfte. Med hjälp av diskussionerna kunde vi sedan formulera det 

avslutande kapitlet, som fick heta utvecklingsmöjligheter. I kapitlet ville vi återge de resultat 

som speglats under hela arbetsprocessen för att kunna bidra med utvecklingsmöjligheter för 

DR. Då vi har utgått ifrån teori som sedan har deducerats av den empiri som vi samlat in, så 

anser vi att det har varit en deduktiv ansats med en kvalitativ karaktär som vi har genomfört i 

denna uppsats.   
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3. Direktreklamens teoretiska perspektiv 
 

I det tredje kapitlet har vi valt att behandla begreppet DR, för att vi senare i arbetet ska 

kunna ge förslag på utvecklingsmöjligheter med kanalen. Inledningsvis har vi valt att ge en 

klar definition på vad den innebär samt dess reella roll. Därefter har vi valt att introducera 

vilka styrkor, svagheter som finns med DR, samt hur kanalen delas in i ADR samt ODR. 

Vidare har vi belyst vilken betydelse som kunddatabasen har för företagen. Med hänseende 

till den direktkontakt som DR har med konsumenterna och de problem som förorsakas med 

kundens integritet och miljövänlighet, så kommer också permission marketing att 

introduceras. 

 

 

3.1 Direktreklam – en definition 
 

DR har sitt ursprung i katalogernas värld, i postorderhandeln i USA. 

Postorderkatalogerna blev ett komplement till lanthandlarnas bristfälliga 

sortiment och möjliggjorde för landsbygdsbefolkningen att komma åt samma 

varor som stadsbefolkningen. Genom katalogerna såldes allt från 

lantbruksmaskiner till vackra kläder och porslingsfigurer. Direktreklam i 

formen av postorderkatalog fyllde ett väldefinierat behov av att ge alla samma 

möjligheter till att handla, oavsett var man bodde (Bonde - Teir och 

Westerståhl, 2005:13) 

I samband med citatet ovan så berättar Basye (2008) att det var de två Amerikanska herrarna 

Mr. Ward och Mr. Sears som skapade dessa postorderkataloger. DR är en 

marknadsföringskanal som har egenskapen av att bära företagens budskap menar Bonde - Teir 

och Westerståhl (2005). Författarna väljer att skilja mellan DR och DM då DM till skillnad 

från DR är ett marknadsföringsverktyg som använder sig av olika sorters media för att kunna 

uppnå en mätbar reaktion eller transaktion ifrån kunderna. Författarna tillägger att DR också 

kan vara en del av DM, om ett företag vill kunna använda sig av kanalen för att få någon form 

av respons. Författarna menar även att företag kan använda sig av DR för olika syften. Dessa 

syften kan till exempel vara att förmedla kunskap, förändra attityder eller bygga relationer 

med olika varumärken.  

Enligt Sargeant och C. West (2001) uppstår det ibland missuppfattningar som gör att många 

studenter och konsumenter blandar ihop DM med DR. Enligt författarna så är DR en av de 

olika kommunikationskanalerna som DM använder. Percy och Elliott (2009) förklarar att 

många marknadsföringschefer oftast ser DM som DR. Författarna framhåller också att DR är 

ett av de populäraste elementen för DM. Författarna förklarar vidare att DM är ett 

marknadsföringssystem som använder sig av en eller flera kommunikationskanaler. Enligt 

författarna så kan tillvägagångssättet motiveras av att systemet försäkrar ett företag om att 

utskickad information verkligen har mottagits av kunden. Systemet förklaras som en 

interaktiv process där responsen ifrån köparna samlas och förvaras i databaser. Författarna 

menar vidare att processen också bidrar till att företagen ska kunna skapa profiler om olika 

potentiella kunder.  

Enligt Meisner (2006) så förknippas oftast DR med DM vilket också bekräftas av de tidigare 

författarna, som uttalat sig om DR. Författaren förklarar att DR består i att skicka post i form 
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av reklam, stärka public relations, sälja samt marknadsföra ett företag. Ändamålet med det är 

för att uppnå strategiska mål som sätts av DM.   

Enligt Swedma (2011) är DM en kommunikationsstrategi som är oberoende av vilken 

mediekanal som ett företag använder. Meningen med det är att kunna kommunicera med 

befintliga och potentiella kunder för att slutligen nå en mätbar respons. Enligt samma källa så 

förknippas oftast DM med DR då den sist nämnda är ett av de olika medieverktygen som DM 

använder sig av. Bird (2000) framhåller däremot att det första man tänker på när man hör 

ordet DM är ordet DR. Författaren bekräftar även tidigare redogörelser om att DR är ett 

verktyg som styrs av DM.  

Percy och Elliott (2009) menar att DR har en stor förmåga att nå en bred målgrupp och kunna 

leverera ett meddelande på ett effektivt sätt. ”Direktreklam hittar rakt in i människors hem - 

närmare köptillfället och närmare ett konkret avslut” (Posten, 2011-04-21). Percy och Elliot 

(2009) förklarar också att DR kan leverera varierande meddelanden genom att till exempel 

använda sig av broschyrer, flygblad eller CD-skivor. Armstrong och Kotler (2011) väljer att 

definiera DR som DM då processen består i att skicka påminnelser, erbjudanden och annonser 

till olika individers fysiska eller virtuella adresser.  Enligt författarna så använder sig DR av 

selektiva sändlistor. Anledningen till det är att företagen årligen ska kunna sända ut miljoner 

reklamutskick med meddelanden som till exempel brev, kataloger och broschyrer. Författarna 

framhåller att DR är det största verktyget inom DM i USA, då den står för cirka 34 procent av 

den totala spenderingen som läggs på DM. Författarna förklarar att den också står för mer än 

29 procent av den totala försäljningen i USA.  

Stone och Jacobs (2001) förklarar att DR har funnits väldigt länge, då den var aktuell redan 

innan radio, TV, telemarknadsföring, e-post och internet. Trots utvecklingen av de andra 

marknadsföringskanalerna så anser författarna att DR ändå har blivit starkare med tiden. 

Meisner (2006) förklarar varför folk brukar blanda ihop DM med DR. Författaren menar att 

företagen tidigare upptäckte att deras försäljning kunde riktas direkt till konsumenterna via 

post. Företagen började därför använda termen DR i form av olika marknadsföringsprogram 

som styrdes via post oavsett om den ledde till en direkt försäljning eller mätbar respons. 

Enligt författaren så har överanvändandet av begreppet DR skapat förvirring och missförstånd 

bland marknadsförarna på företagen. Författaren påpekar att när man använder sig av 

uttrycket direkt för att förklara substantivet e-post, så menar man också att det finns någonting 

som heter indirekt e-post eller post. Enligt författaren så existerar det inte någon sådan form 

av post. Meisner (2006) framhåller vidare att han själv personligen är helt emot användandet 

av begreppet DR då det kan uppfattas som någorlunda förvrängt.  

Innan vi går vidare med att undersöka vilken roll som DR har för olika verksamheter, vill vi 

utifrån de diskuterade teorierna ovan återge de frågor som vi ställt till våra respondenter. 

 Hur väljer ni att definiera direktreklam?  

 Vad är syftet bakom att använda direktreklam?  

3.2 Direktreklamens roll  
 
Stafford, Lippold, och Sherron (2003) förklarar att kombinationen av MM och DR ger en 

högre genomsnittlig veckovis försäljning i förhållande till alla andra annonskombinationer. 

Enligt författaren så har DR, trots att den är ett av de största reklammedierna, fått alldeles för 

lite uppmärksamhet inom media och vetenskaplig litteratur. Författarna betraktar DR som ett 

potentiellt kraftfullt, men också väletablerat reklammedium. Majoriteten av alla mottagare av 
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DR, cirka 70 procent, uppfattar den som antingen nyttig eller intressant. Däremot så uppfattar 

resterande 30 procent den som skräp. Författaren framhåller också att folk i allmänhet har 

både negativa och positiva känslor kring DR. Däremot så är konsumenternas känslor för DR 

överlag ganska positiva. Författaren menar DR fortfarande används av de konsumenter som 

anses vara kritiska mot den då de faktiskt grundar många av sina inköp på den. Stafford, 

Lippold, och Sherron (2003) förklarar att 65 procent av hushållen i Sverige tycker att det är 

roligt att få DR, samt att mer än hälften av all den post som hushållen tillhandahåller är DR. 

Författarna menar att det finns undersökningar som visar att cirka 59 procent av hushållen 

någon gång har baserat ett inköp på grund av att de blivit påverkade av DR. Samtidigt så 

påpekar författaren att mottagarnas beteenden, attityder och övertygelser däremot är helt 

avgörande för dess effektivitet.  

Bird (2000) presenterar ett resultat från en undersökning som utförts i England. Den visade att 

volymen av DR hade kommit att fördubblats. Konsekvenserna av att DR hela tiden ökar kan 

leda till att mottagarna blir mer irriterade eller uttråkade av den förklarar Bird. 

Undersökningen visade att 21,9 procent av DR lästes mycket noggrant och sparades för 

framtida användning, medan 14,4 procent valde att först snegla på den innan den slängdes. 

Däremot så var det hela 37,1 procent som valde att omedelbart kasta bort den. Det vill säga 

totalt 51,5 procent av den utskickade DR valdes att kasseras av mottagarna. Resultatet som 

Bird (2000) illustrerade visade på en klar förbättring med 10 procent i jämförelse med tidigare 

år. Författaren förklarar att vid de tidigare undersökningarna som gjorts så var hela 61 procent 

av mottagarna kapabla till att kasta bort DR som de tillhandahöll genom brevlådan.  

Även Bonde - Teir och Westerståhl (2005) bekräftar att volymen av DR i Sverige har tilltagit 

under de senaste åren. Författarna menar att DR under år 2003 stod för 18,7 procent av all 

reklaminvestering i Sverige. Författarna förklarar vidare att mer än hälften av dess mottagare 

observerade dessa utskick. Vidare påpekar författarna att utskicken från offentlig förvaltning 

och livsmedelsföretag ligger topp över den mest observerade DR i Sverige. Även enligt Irm 

(2011) så har investeringen på DR i Sverige ökat under de senaste åren. År 2009 så uppgick 

omsättningen till 374 miljoner kronor. Året därpå så ökade den med 8,9 procent enligt samma 

källa. 

Armstrong och Kotler (2011) nämner uppkomsten av nya digitala tekniker med DR i form av 

till exempel sms och e - post. Trots den digitala utvecklingen av DR så anser författarna att 

verktyget fortfarande är det mest populära mediet bland samtliga medier inom DM. 

Författarna förklarar att hela 70 procent av alla webbaserade inköp är ett resultat av utskickad 

DR. Stone och Jacobs (2001) förklarar att man tvivlade på den framtida rollen för DR under 

utvecklingen av de digitala marknadsföringskanalerna. Trots detta så anses DR vara minst lika 

stark, om inte starkare, än vad den har varit förut. Enligt författarna är DR ett alldeles utmärkt 

medium för att upprätthålla kundbaserna som skapas av alla de nya medierna. Bonde - Teir 

och Westerståhl (2005) förklarar att DR idag utformas för att kunna bygga varumärken och 

effektivisera kundresponsen. Genom att den ökade insikten om att DR kan påverka ett 

varumärke, så har det även vuxit fram nya utvecklade användningar av verktyget. Författarna 

förklarar vidare att DR idag används för många olika ändamål. Bland annat för att sälja 

produkter och tjänster, bygga relationer, samla in kunddata, samla in pengar, värva kunder 

och medlemmar, ändra attityder samt produktlanseringar för att öka kännedom om ett 

varumärke.  

Stafford, Lippold, och Sherron (2003) förklarar att nya forskningar om DR alltid visar en 

ökad negativ känsla hos konsumenterna. Bonde - Teir och Westerståhl (2005) förklarar att 13 

procent i en undersökning som observerade DR, valde att kasta bort den utan att titta igenom. 
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Medan 2 procent bestämde sig för att kasta bort den direkt. Författarna framhåller samtidigt 

att det bara är 13 procent av Sveriges hushåll som tackar nej till ODR. Enligt Sargeant och C. 

West (2001) så uppfattas DR oftast som skräppost vilket författarna själva anser är en felaktig 

inställning. Författarna förklarar att den snabba utvecklingen i databasteknologin numera har 

underlättat för företagen. Processen ska försäkra företagen om att deras meddelanden skickas 

ut till rätt kunder som kan ha intresse i de produkter eller tjänster som företagen erbjuder. 

Författarna förklarar också att det däremot fortfarande finns företag som använder sig av 

utskick till den stora massan utan att segmentera sig. Armstrong och Kotler (2011) bekräftar 

detta resonemang, då de menar att det finns ett negativt beteende kring DR i samhället idag.  

Reklamen ses som skräppost om den skickas ut till folk som inte intresserar sig för dess 

innehåll. Författarna framhåller även att marknadsförarna numera är mycket mer noggranna 

med utskicken av DR då företagen inte vill slösa pengar eller förlora kundvärde.   

Enligt Svd (2011) så tackar idag flera svenskar nej till DR, vilket framkommer av en 

undersökning som gjordes av Posten i slutet av år 2008. Undersökningen visade att det 

svenska samhället består av 4,4 miljoner hushåll, varav cirka en fjärdedel av dem tackar nej 

till DR. Siffran visade på en ökning med 2 procent, enbart under de första 6 månaderna, av de 

hushållen som valde bort DR. Enligt samma källa så börjar konsumenter numera tycka att det 

både är krångligt och jobbigt att bli av med DR, särskilt inne i storstäderna. Enligt Reklamfritt 

(2011) betraktas DR idag som en enorm industri och inte enbart som reklamblad som hamnar 

i brevlådan. Reklammängden har vuxit explosionsartat de senaste 20 åren, från 15 - 50 kilo till 

varje svenskt hushåll. Enligt samma källa så omsätter DR i Sverige cirka 10 miljarder kronor 

per år. Den står också för mer än 10 procent av Postens omsättning varje år. Även företaget 

Svensk Direktreklam AB, som är en viktig aktör för DR, har en hög omsättning som utgör 

cirka 550 miljoner kronor per år. 

Utifrån dessa ovanstående teorier så har vi valt att ställa dessa frågor till våra respondenter 

angående vilken roll DR spelar för företagen. Vidare kommer den här diskussionen att ledas 

in på vilka styrkor och svagheter som kan identifieras med DR. 

 Hur använder företagen sig av direktreklam bland andra marknadsföringskanaler? 

Finns det potentiella kombinationer mellan direktreklam och andra kanaler? 

 Hur tror ni att konsumenterna idag upplever direktreklam?  

 Har användandet av direktreklam ökat/minskat under de senaste åren?  

 Har den tekniska utvecklingen av de nya digitala kanalerna påverkat direktreklam?  I 

så fall hur? 

 Varför tackar många konsumenter nej till direktreklam? Hur ser ni på det? 

 Varför tror ni att många konsumenter uppfattar direktreklam som skräppost? 

3.3 Styrkor och svagheter 
 

Enligt Armstrong och Kotler (2011) finns det många olika fördelar med DR. Verktyget har en 

hög grad av selektivitet, flexibilitet samt att den inte ses som ett konkurrensmedium mellan 

dess användare. Författarna förklarar också att verktyget tillåter en hög grad av 

individualisering. Gustavsson (2007) hävdar att DR till skillnad mot många andra medier är 

mycket uppskattat bland konsumenterna. Författaren menar att styrkorna med DR är att den 

anses vara billig, snabb, någorlunda träffsäker samt går att tacka nej till. DR ska inte heller ses 

som något påträngande, utan kan generaliseras som relativt mild. Det till skillnad mot hur 

många andra medier fungerar som till exempel tv, radio och webbreklam förklarar författaren. 

Bird (2000) förklarar att DR har många fördelar då den anses vara väldigt kontrollerbar. Då 
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DR möjliggör för ett företag att ha en god översikt över både dess kostnader, innehåll och 

timing. Författaren förklarar också att verktyget, till skillnad mot många andra medier inom 

DM, är ett medie som företag verkligen kan bestämma över. Varje meddelande kan skickas 

iväg precis så som företagen önskar, förklarar författaren. 

Percy och Elliot (2009) anser att DR har en väldigt stark förmåga att effektivt kunna nå ut till 

sina utvalda målgrupper och leverera ett koncist meddelande. Bonde - Teir och Westerståhl 

(2005) lägger också fram DR som ett väldigt flexibelt medieverktyg. Den gör det möjligt för 

företag att nästan kunna skicka ut vad som helst, men som faller inom distributörernas ramar. 

Författarna förklarar vidare att DR även tilltalar människans samtliga fem sinnen, samtidigt 

som den undviker att bli synlig för företagens konkurrenter. Diepen, Donkers och Franses 

(2009) förklarar att upprepade utskick av DR kan leda till att en familjär känsla och attityd 

uppstår till ett företag. Andra fördelar som författarna nämner är att den även kan förstärka ett 

meddelande som ett företag vill nå ut med till sina kunder. Författarna menar, att ju mer 

reklam som skickas ut desto större blir sannolikheten att kunden slutligen tar ett köpbeslut. Ett 

beslut som annars inte hade tagits om det inte vore för DR, förklarar författarna. Armstrong 

och Kotler (2011) anser att DR har rätt höga kontaktkostnader per tillverkad enhet. Även 

Bonde - Teir (2005) anser att den har nackdelar då de anser DR har en förmåga att utmärka 

sig som skräppost, då de menar att ingen konsument egentligen vill läsa den. Andra nackdelar 

som författarna väljer att belysa är att DR oftast tenderar till att bli en i mängden då den 

tillhandahålls av mottagaren genom brevlådan med all annan reklam. Författarna menar 

vidare att den också kräver mer förarbeten av företag till skillnad mot många andra medier. 

Detta leder till att många komplicerade distributionsmoment måste genomföras innan 

företaget till slut kan nå ut till kunden menar författarna.  

Enligt Diepen, Donkers och Franses (2009) måste de företag som använder sig av DR vara 

medvetna om att processen även påverkar konsumenternas framtida respons till den. Desto 

längre ledtiderna är mellan två olika utskick av DR, desto mindre effekt får den på 

mottagarna, framhåller författarna. Det här är också något som Percy och Elliot (2009) och 

Vee, Miller och Bauer (2008) nämner, då författarna anser att verktyget har en relativt låg 

frekvens, i att kunna skapa uppmärksamhet för ett företags varumärke. Diepen, Donkers och 

Franses (2009) menar också att DR under längre sikt med en allt för överdriven och kraftig 

användning kan få oönskade konsekvenser. DR kan skapa ökad irritation bland 

konsumenterna, vilket i sin tur kan leda till att dess effektivitet försämras framhåller 

författaren. En ännu värre skildring skulle vara om ett företags utvalda målgrupp, dess 

förmånskunder, skulle bli irriterande över reklamen förklarar författarna. Då skulle processen 

istället skada företagets relation med dess bästa kunder. Författarna menar att det skulle kunna 

skada både företagets image och varumärke på sikt, då kunderna kan komma att sprida dåligt 

rykte. 

Miljöaspekter 

 

Det är egentligen inget fel med reklam. Om reklamen är relevant för mottagaren 

så leder den förhoppningsvis till hållbar konsumtion. Det i sin tur innebär ökad 

omsättning, försörjning och en allmänt positiv samhällsutveckling. Bra reklam 

gynnar både avsändare och mottagare. Det finns även dålig reklam, dvs. reklam 

som inte gör någon eller väldigt liten nytta. Spam eller e-postreklam är ett 

exempel på detta. Pappersbaserad direktreklam är det likaså (Reklamfritt 2011-

04-18). 
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Enligt Reklamfritt (2011) så har DR har en negativ påverkan på miljön. Miljöpåverkan 

handlar väldigt mycket om alla de koloxidutsläpp som orsakas av transport, produktion och 

distributionen av DR. Enligt Metro (2011) så avverkades det cirka 1,6 miljoner träd under år 

2006 för att kunna producera DR. 3,67 miljarder ODR och 900 miljoner ADR enheter 

skickades till hushållen i Sverige under samma år. Enligt samma källa så består DR inte 

enbart av avverkade träd, utan också av en stor del returpapper och träspill. Ett avverkat träd 

räcker till att tillverka cirka 150 kilo DR. Under år 2006 så återanvändes 83 procent av all 

utskick av DR. Enligt Metro (2011) så är däremot processen begränsad då man inte kan 

återvinna papper mer än 5-7 gånger. 

Enligt Naturskyddsföreningen (2011)  kan Sverige förbättra den naturliga skogen och skydda 

dess mångfald, om företagen sänker den använda pappersmassan för sina utskick av DR. 

Konsumentsamverkan (2011), som är en oberoende konsumentförening i Sverige, uppmanar 

därför konsumenterna till att tacka nej till onödig reklam för att kunna bevara miljön.  Enligt 

Resumé (2011) så anser VD på Swedma att konsumenter inte räddar den svenska skogen 

genom att tacka nej till DR. Kritiken mot DR är felaktig och bygger på förutfattade meningar. 

Under år 2006 så stod DR enbart för 0,61 procent av den svenska skogsavverkningen. Enligt 

samma källa så är det väldigt vanligt att tidningar skriver om att allt fler svenskar idag tackar 

nej till reklam eftersom fler och fler anmäler sig till Nix-registret. Granskar man istället hur 

stor del av den svenska befolkningen som idag är Nix-adresserade, så ser man att färre en 1 

procent tackar nej till ADR. 

Demetriou (2009) framhåller att det idag finns en grön vilja i världen som gör att företag 

utvecklar gröna affärsmetoder. Författaren förklarar att marknadsförare på företag förstår att 

de idag måste agera på ett mer ansvarsfullt sätt, då konsekvenserna av deras handlingar bör ha 

en positiv inverkan på miljön. Författaren ger flera tips om vilka åtgärder som företag kan 

vidta för att främja miljön och vilka ansvarsfulla metoder som kan användas. Enligt 

författaren så bör företag hålla sina listor väl uppdaterade för att säkerställa att rätt sorts 

kunder nås och att minimera slöseriet mer papper. Författaren framhåller även att kunderna 

bör vara tillräckligt intresserade av företagens budskap samt att endast använda miljövänligt 

papper som kommer från hållbara källor. Warden och Behr (2009) förklarar att om företagen 

blir mer miljövänliga så kan det gynna både företagen och konsumenterna. Om företagen 

riktar DR rätt bland konsumenterna så kan de enligt Metro (2011) förbättra sin träffprocent 

samtidigt, som volymen sänks. Enligt Naturföreningen (2011) så skulle både miljön, 

konsumenterna och företagen tjäna på detta.   

Olika företag som till exempel Posten och Svensk Direktreklam AB har uppmärksammat 

miljöaspekten inom DR. Enligt Posten, (2011) så erbjuder de idag något som kallas för 

klimatekonomisk DR, som är ett miljövänligt alternativ för företag, samtidigt som den inte 

kostar något extra för kunden. Enligt samma källa så är både produktionen och distributionen 

av DR miljöanpassad i deras kampanjer. Enligt Sdr (2011)  så tar även de ett stort 

miljöansvar. Genom att de arbetar mot årliga detaljerade miljömål så försöker företaget att 

öka miljökompetensen och medvetenheten hos de anställda och dess arbetspartners. Företaget 

har infört en klimatkompenserad DR som ger kunderna möjligheten att kunna 

klimatkompensera sina DR utskick. Kompenseringen sker genom att de kan räkna ut den 

exakta miljöpåverkan för ett utskick. Enligt samma källa så används sedan dessa pengar till att 

utföra miljövänliga insatser i vindkraft och andra miljöprojekt runt om i världen.  

För att kunna få respondenternas synpunkter på vilka styrkor och svagheter som finns med 

DR så valde vi att utifrån teorin ovan ställa denna fråga till respondenterna.  

 Vilka för och nackdelar anser ni att direktreklam har i jämförelse med andra medier? 
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Även miljöaspekten har tagit en stor del i detta avsnitt och därför valde vi att även ställa dessa 

teorier, i form av nedanstående frågor till våra respondenter. I nästa stycke har vi valt att 

diskutera hur företag delar in DR i ADR och ODR samt varför företagen skiljer mellan dessa.  

 Ser ni direktreklam som ett miljövänligt marknadsföringsverktyg? 

 Hur ser ni på kritiken mot användandet av direktreklam pga. miljöfrågan? 

 Vilka åtgärder använder ni för att göra direktreklamen mer miljövänlig? 

3.4 Adresserad/Oadresserad direktreklam 
 

Broomé och Ridderstad (2009) förklarar att ADR och ODR skiljer sig åt. Den ADR 

koncentrerar sig på att kommunicera med specifika kunder utifrån en databas, medan den 

ODR har som syfte att mäta och nå kundernas respons med olika utskick. Enligt Bird (2000) 

så kallas ADR för direktpost medan ODR namnges som door to door drops. Även Sargeant 

och C. West (2001) förklarar att direktpost är personligt adresserad medan den ODR 

betecknas som door to door reklam. Broomé och Ridderstad (2009) förklarar att ADR, eller 

som de väljer att kalla för direktpost, avser informationsblad, brev och kort som är 

adresserade till specifika kunder. Enligt Bird (2000) så är ADR ett mycket populärt medium 

som företag kan använda för testning och relationskapande, vilket också är det som företagen 

egentligen eftersträvar med verktyget. Författaren förklarar att ADR ger företagen möjligheter 

till att kunna kommunicera med kunderna på ett mer individualiserat sätt. Den skickas till 

personliga adresser där företagen kan kommunicera mer effektivt och därmed nå både 

befintliga och nya kunder.  

Enligt Posten (2011) så genererar ADR till att företagens relationer med dess kunder kan 

stärkas, samt att intresset för företagen skall lämna ett avtryck efter sig. Bird (2000) anser att 

den ADR är den dyraste, följt efter telefonförsäljning. Författaren förklarar att brittiska 

företag spenderar cirka två till tre brittiska pund på varje kund, vilket är väldigt mycket sett 

till vad många andra medier betalar. Författaren förklarar därför är det extra viktigt för dessa 

företag att de verkligen når ut till de kunder som var ämnade att nås.  

Den ODR kallas som tidigare har nämnts för door to door drops, enligt Bird (2000). 

Författaren förklarar att ODR har många egenskaper och fördelar som den ADR, men i 

mindre grad. Den här typen av DR är enligt författaren inte heller lika selektiv som den ADR. 

Författaren anser att den ODR är mycket billigare än den ADR då företagen varken behöver 

köpa porto eller kundlistor. Detta medför till att kostnaden för den ODR kan halveras i 

jämförelse med den ADR menar författaren. Sargeant och C. West (2001) håller med om detta 

och ser den ODR som ett billigt medium jämfört med många andra marknadsföringsmedier. 

Dock så har den ODR enligt Bird (2000) en lägre kvalitetskontroll i jämförelse med ADR. 

Författaren förklarar att den är väldigt svår att kontrollera då den inte är så effektiv samt att 

den inte heller baserar sig på några databaser. Däremot så kan företagen ändå effektivisera 

den anser författaren. Detta kan ske genom att företag använder sig av lämpliga listor 

angående demografiska och geografiska segment för att bättre kunna nå kundrespons. Enligt 

Posten, (2011) så är den ODR ett effektivt medium för ett företag, till att nå nya potentiella 

kunder, genom att ge företagen möjligheten att kunna välja rätt målgrupp.  

Enligt Swedma (2011) så betraktar en tredjedel av konsumenterna i Sverige den ODR som 

den mest intressanta reklamkanalen. Den ger också kunderna möjligheter till att kunna hitta 

intressanta erbjudanden, vilket därför gör den till ett mycket önskat reklamverktyg. Enligt 

Sargeant och C. West (2001) så har den ODR kommit att bli mer populär bland företag som 

en väg till att få direkt respons från kunden. Författarna menar att den involverar utskick av 
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ODR till hemadresser. Enligt författarna så delas den här typen av DR ut av olika postkontor 

och andra distributionsföretag. Fördelen med att använda dessa distributörer är att de 

förmedlar trovärdighet och gör DR mer intressant för dess mottagare menar författarna. Enligt 

Reklamfritt (2011) så är en annan intressant skillnad mellan den ADR och ODR att den 

förstnämnda inte kan stoppas av nej reklam tack skyltar. Enligt Swedma (2011) så får den 

ADR istället stoppas genom konsumenten lägger till sig på en Nix - adresserad reklamspärr. 

Enligt Bonde - Teir och Westerståhl (2005) så har den ADR en högre observationsgrad i 

jämförelse med den ODR. Trots det så förklarar författarna att volymen av den ODR har 

kommit att utvecklas mer än den ADR.  

Det har varit viktigt för den fortsatta arbetsprocessen att veta hur respondenterna ser på ODR 

och ADR. Därför har nedanstående frågor deducerats från ovanstående teori och ställts till 

dessa respondenter. 

 Hur skiljer ni mellan adresserad och oadresserad direktreklam?  

 Vilka använder ni mest och hur används dem? 

 Hur skickas direktreklamen till kunderna? Vilka distributörer använder ni? 

 Vilken typ är mest populär eller bäst passar er verksamhet? 

Vidare har vi valt att identifiera hur användandet av kunddatabaser skiljer sig åt för den ADR 

och ODR. Vi har därför undersökt vilken betydelse databasen har för företagen. 

3.5 Kunddatabasens betydelse 
 
Det finns flera frågor angående vad konsumenten vill ha, om de verkligen är tillfredställda 

och på vilket sätt som företag ska kommunicera med dem förklarar Sargeant och C. West 

(2001). Enligt författarna så kan DM svara på dessa frågor då lösningen är att spara och 

sortera kundinformation i olika databaser. Armstrong och Kotler (2011) definierar databasen 

som en organiserad samling av omfattande data om individuella kunder och deras 

information. Den här informationen inkluderar bland annat kundernas geografiska, 

demografiska och psykologiska attityder och beteenden. Sargeant och C. West (2001) menar 

att dessa databaser är hjärtat till alla aktiviteter som är kopplade med DR. Författarna förklarar 

att informationen om kundbeteenden lagras och bearbetas av företagen för att kunna skapa 

profiler och kommunicera med kunderna. På det sättet kan företagen identifiera högvärderade 

kunder, för att vidare kunna behandla dem på ett speciellt och unikt sätt. Enligt Percy och 

Elliot (2009) spelar databasen en viktig roll hos företagen, då den påverkar 

marknadsföringsaktiviteterna samt identifierar vilka kunder som är lönsamma med hjälp av 

responsfrekvenssystemet. Armstrong och Kotler (2011) anser att en god databas ger företag 

en fullkomlig koll på deras kunder och dess beteenden, då ett företag inte är bättre än vad de 

vet om sina kunder.  

Harridge - March (2008) förklarar att kommunikationen med de kunder som är intresserade av 

företagens produkter och tjänster, sker med hjälp av databaserna. Författaren påpekar att 

databasen inte bör innehålla några fel. Skälet är att det slutligen kan leda till att irrelevanta 

meddelanden skickas till kunderna som i sin tur kommer att uppleva det som intrång på sina 

privatliv. Sargeant och C. West (2001)  förklarar att orsaken till att kunder väljer att dela 

information med företag är för att kunna få tillgång till förmåner. Ur företagens perspektiv så 

möjliggör den insamlade kundinformationen en indelning av kunderna i olika segment och 

målgrupper.  
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Enligt Sargeant och C. West (2001) så består en databas av två element. Dessa är 

sammanställning av kunddata och ett program som är designad för att hantera dess data. 

Författarna förklarar att databaser oftast utgör information om kundernas, namn, adresser, 

telefonnummer, e - post, kundhistorik, tidigare transaktioner, beställningar samt 

kontouppgifter. Databasen kan även innehålla information om olika livsstilar och geo-

demografiska faktorer om företagens olika kunder framhåller författarna. Kotler, Armstrong, 

Wong, och Saunders (2008) menar att dessa data kan hjälpa företag med att nå ut till rätt 

målgrupp med ett passande meddelande.  Författarna förklarar att informationen används för 

att kunna bygga en effektiv och lojal relation med kunderna, samtidigt som den fungerar som 

själva basen för alla marknadsföringsaktiviteter. 

Percy och Elliot (2009) förklarar att en effektiv databas startas med hjälp av en lista. Enligt 

författarna så kan företagen skaffa sina egna listor genom att antingen köpa eller hyra från 

andra företag. Sargeant och C. West (2001) menar att företagen däremot måste identifiera 

vilken typ av data som de behöver för att vidare kunna samla ihop den. På det sättet kan 

företagen enligt författarna hantera sina kundrelationer mer framgångsrikt. Stone och Jacobs 

(2001) anser att den största delen av informationen som krävs för att starta en databas, redan 

finns inom företaget. Författarna framhåller att det finns två informationskällor; en intern och 

en extern. Författarna förklarar att företagen först bör använda den interna informationen. Den 

informationen kan till exempel utgöra olika kontodetaljer, faktureringsdetaljer eller 

transaktioner. Därefter så gör de undersökningar och förfrågningar för sin 

produktinformation, innan informationen slutligen kan samlas in och utgöra den första 

inputen till företagets databas menar författarna. De externa källorna är insamlad information 

från specialiserade undersökningsföretag. De erbjuder företag listor med namn och adresser 

på kunder som tidigare har köpt något av företagets produkter förklarar författarna. För 

företag som säljer via återförsäljare, så kan de också samla in data genom att motivera 

kunderna till att istället kontakta dem direkt. Företag kan även skapa direktkanaler för att 

kunna samla in information om kunderna. Det kan exempelvis ske genom DR i form av 

blanketter och kuponger som kunderna uppmanas att fylla i för att få rabatter menar 

författarna. 

Bara för att ett företag har mycket kundinformation så behöver det inte betyda att 

informationen är relevant förklarar Sargeant och C. West (2001).  Författarna anser att 

företagen först måste sortera och filtrera dessa data då en stor del av den kan vara väldigt 

onödig och dyr att förvärva. Användandet av databaser är enligt Percy och Elliot (2009) en 

dynamisk process därför att den ständigt behöver uppdateras och utvärderas vid varje 

användningstillfälle. Databasen ska analyseras noga innan och efter vid olika 

marknadsföringskampajer för att vidare kunna uppdateras. Stone och Jacobs (2001) lägger 

stor vikt vid uppdatering av data och framhåller att inga företag vill ha kostnader, utan 

förmåner. Företagen bör därför ständigt uppdatera sina listor om kundernas demografiska och 

geografiska livsförändringar, för att kunna anpassa meddelandena efter sina kunder menar 

författarna.  

Utifrån de teorier som hittills har behandlats kring kunddatabasen har bidragit till att vi kunnat 

formulera följande frågor som vi ställt till våra respondenter. Användandet av databaser leder 

uppsatsen vidare in på en ny diskussion angående hur företagen hanterar kunddata och ifall 

det sker på ett sätt som respekterar kundens integritet.  

 Använder ni er av kunddatabaser? 

 Vad är syftet med den? Vilken betydelse har den för er verksamhet? 

 Vilken information lagras i den? 



   

23 
 

 Hur samlar ni in era kunddata? Vilka källor använder ni t.ex. byter ni kundlistor med 

andra företag? 

 Hur ofta uppdaterar ni era databaser? 

3.6 Kundens integritet 
 
Godin (2000) förklarar att konsumenter ofta har tidsbrist i sina vardagsliv och tid har därför 

kommit att bli något mycket dyrbart. Detta förklarar Bonde - Teir och Westerståhl (2005)  

med ett citat. ”Tell me quick and tell me true, or else my love to hell with you” (Bonde – Teir 

och Westerståhl, 2005:103). Konsumenter utsätts i mer än fyra timmar varje dag av olika 

typer av media, då de allra flesta av dessa är inriktade på att störa dessa individer i deras 

privatliv, förklarar Godin (2000). Författaren menar även att den uppmärksamhet som 

företagen eftersträvar med sina erbjudanden med DR, tenderar till att vara otillräcklig från 

kundernas sida. ”Konsumenterna är numera beredda att betala rejält för att spara tid, medan 

marknadsförarna gärna betalar massor för att få uppmärksamhet” (Godin, 2000:39). 

Stone och Jacobs (2001) diskuterar en annan aspekt. De menar att databasens betydelse kan 

skapa för och nackdelar för både konsumenter och företag, vilket vi även tidigare har 

introducerat i avsnitt 3.5. Genom att databasens effektivitet kan minska onödig framställning 

av riktade produkter och tjänster till konsumenter så länkas också användningen till olika 

integritetsfrågor. Författarna menar att konsumenterna stöter på olika bekymmer när deras 

förväntningar på sina privatliv krockar med företagets intressen. Problemet uppstår då 

företagen inte vet vilken som är den rätta hanteringen av kundernas personliga information 

och hur de bäst tillgodoser deras önskemål. Ett bra exempel på detta är det som Stone och 

Jacobs (2001) förklarar. “Why do they need to know the value of my home to complete an 

order for a pair of jeans? “ (Stone och Jacobs, 2001:89). Det författarna försöker förmedla 

med citatet är att företagens insamling och användning av kundernas personliga information 

har kommit att bli mer känslig. Kunderna förstår oftast inte varför de behöver lämna ut mer 

information än vad som egentligen krävs av den aktuella situationen. 

Milne (2000) förklarar att kunder vill ha mer kontroll över användningen och syftet med den 

information som de lämnar ut, samt i den miljö där informationsbytet sker. Sargeant och C. 

West (2001) menar också att säkerheten inom många organisationer ibland inte är den allra 

bästa. Författarna anser att alla konsumenter måste få ha samma tillgång till varje ny nivå 

inom ett företags databas allt eftersom kunderna de lämnar ut personliga uppgifter om sig 

själva till företaget. Företag får absolut inte ändra eller radera dessa data utan att de först får 

tillåtelse från rätt auktoritet, som är ansvarig för informationen, så att kundintegriteten 

respekteras, framhåller författarna. 

Harridge - March (2008) förklarar att det är viktigt att inte bedra kunderna genom att 

missbruka deras förtroende. Exempel kan vara genom att företagen tillåter andra företag att 

använda sig av sina kunders information. Enligt författaren så är det väldigt angeläget att 

kunduppgifterna verkligen ligger säkert lagrade i en databas så att de inte kan missbrukas av 

andra. Om kundens integritet inte tas på allvar finns det risk för att kunderna begränsar sin 

kommunikation till organisationerna. Andra följder som kan uppstå är att kunderna inte heller 

känner sig lika öppna och mottagliga inför nya framtida teknologiska lösningar som företagen 

bidrar till, menar författarna. 

Svensson (2008) förklarar att marknadsföringslagen (MFL) är den lag som i första hand 

reglerar vilka tillstånd som krävs av adressaten för att få använda sig av olika förfaranden för 

individuell kommunikation. MFL säger att obeställd DR reklam är tillåten att skicka på 
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distans till en individs fysiska adress, om inte individen tydligt har motsatt sig den. Enligt 

författaren så är det enda sättet för att få slippa DR att kunden i så fall måste anmäla sig till ett 

Nix – reklamregister. Först då blir individens integritet skyddad och företagen har då även 

skyldighet att tvätta sina kundregister mot detta Nix – register.  

Bonde - Teir och Westerståhl (2005) förklarar att utlämnandet av personuppgifter också kan 

förekomma mellan olika företag. Det innebär att organisationer säljer eller byter sina 

kundregister mellan varandra vilket i sin tur kan kränka en individs integritet då dennes 

samtycke inte tas i beaktning. Författarna framhåller att personuppgiftslagen (PUL) är den lag 

som hanterar hur företag får använda adressregister för att skicka DR till utvalda målgrupper. 

Lagen är till för att skydda den personliga integriteten. Det här är något som även Milne 

(2000) förtydligar, då författaren anser att internet med dess nya teknologier är ett hot mot 

individens integritet. Enligt författaren så kan företagen, med hjälp av internet, lättare skaffa 

fram information om kunderna utan att fråga efter deras samtycke. 

Enligt Datainspektionen (2011) så är det tillåtet för ett företag att byta kundregister med ett 

annat företag så länge som de båda verkar inom samma bransch förklarar. Det är även tillåtet 

för företag att behandla personuppgifter utan samtycke ifrån de registrerade personerna. Detta 

efter att en intresseavvägning gjorts ifall företaget har ett befogat intresse av att använda 

personuppgifterna. Om det intresset väger tyngre än att den registrerade individens intresse av 

skydd för sin personliga integritet, så är det alltså tillåtet enligt samma källa.  

I det fortsatta arbetet så har vi utifrån de olika teorierna, som har behandlat kundens integritet, 

formulerat följande fråga till respondenterna för att ta reda på hur de hanterar integriteten 

inom sina organisationer. 

 Hur hanterar företagen kundintegriteten? 

Med bakgrund av de teorier som vi hittills utgått ifrån, så har vi också granskat teorier med 

lösningar för de brister som DR har, enligt teorin. Vi har därför i nästa stycke diskuterat hur 

företag kan utveckla sin kommunikation med kunden genom att använda sig av PM.   

3.7 Permission marketing 

”Gör dig av med 70 % av kunderna och se vinsterna öka!” (Godin, 2000:57). Så lät det när 

Pappers och Martha Rogers introducerade sin bok 1994 förklarar Godin. Författarnas 

grundtanke var att det helt enkelt blev för dyrt att erövra nya kunder och att det då var mer 

lönsamt att istället rikta in sig på att bevara och uppmuntra befintliga kunder menar 

författaren. Godin förklarar att den traditionella marknadsföringen inte längre är aktuell, 

därför att det numera är effektivare för ett företag att klämma ut mer pengar ur varje enskild 

kund. Den nya modellen som introducerades kallades för one to one future som senare direkt 

ledde in på PM. Godin menar att skillnaden mellan one to one future och PM är att den 

förstnämnda inleder kontakten med kunden vid första försäljningen. PM däremot börjar vid 

den första kontakten med kunden. ”Permission marketing strävar efter att göra främlingar 

till vänner och sedan göra vänner till kunder” (Godin, 2000:61). Det som författaren menar 

med citatet är att PM vill ge kunden en chans till att vilja bli kund innan de ingår en 

affärsrelation. 

Enligt Godin (2000) så är innebörden av begreppet PM väldigt likt den traditionella 

marknadsföringen. Skillnaden ligger dock i att den förstnämnda koncentrerar sig mer på att 

utveckla ett samtycke mellan kunden och företaget. Det här samtycket väljer Bonde - Teir och 

Westerståhl (2005) att definiera som opt in, vilket innebär att det krävs ett tillstånd från 
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mottagaren om att få bli kontaktad. Först när mottagaren gett sitt tillstånd så kan avsändaren 

skicka DR till mottagaren, då han/hon frivilligt valt att få bli kontaktad. Denna form av PM 

genererar även till ökad uppmärksamhet från kunderna förklarar författarna. Godin (2000) 

menar också att företag som använder sig av DR, enklast kan behandla integritetsskydd 

genom PM.  

Godin (2000) förklarar att användningen av denna opt - in lösning, vilket är en annan 

benämning för PM, via e - post leder till skräddarsydda reklamerbjudanden, då företaget först 

får kundens samtycke. Tezinde, Smith och Murphy (2002) förklarar att processen vanligtvis 

sker genom att kunden själv väljer att registrera sig på företagets hemsida. När företagen 

sedan skickar DR kommer den sedan att bidra till både ökad precision, förbättringar samt 

reducering av skräppost, framhåller författarna. 

Bonde - Teir och Westerståhl (2005) förklarar att Nix - register och opt - in lösningar har 

medfört till att det blivit svårare för företagen att kunna kommunicera med kunderna. Det 

handlar inte längre om vilket företag som syns eller hörs mest. Författarna menar att det 

företag som får mest uppmärksamhet, är den som är mest relevant för kunden. Enligt 

författarna så förekommer det en tvist mellan avsändaren och mottagaren där deras intressen 

oftast krockar. Kommunikationen på avsändarens villkor utgår ifrån dess egna upplevda 

fördelar med sina produkter och tjänster. Kommunikationen på mottagarens villkor är 

däremot fortfarande rätt outforskade och outvecklade, men befinner sig under en växande fas, 

förklarar författarna. Kontakten mellan dessa tenderar därför till att bli väldigt enkelriktad 

eftersom mottagarnas preferenser inte tas på allvar och att avsändaren redan har uttryckt sina 

egna preferenser, förklarar författarna. 

Broomé och Ridderstad (2009) förklarar att PM till skillnad mot den traditionella 

marknadsföringen mer handlar om att vinna kundandelar än marknadsandelar. Genom att 

leverera och inge ett ökat förtroende, inför varje enskild kund, så kommer de också att fatta 

fler köpbeslut på grund av den utvecklade relationen menar författarna. Harridge - March 

(2008) framhåller att både DM och relationsmarknadsföring handlar om att skapa nya, samt 

behålla gamla kundrelationer för att upprätthålla en god kundbas. Författarna klargör däremot, 

att bara för att ett företag vill ha en relation med ett en kund så behöver det inte betyda att 

kunden vill ha en relation med företaget.  

Tezinde, Smith och Murphy (2002) framhåller att dessa relationer, med kundens samtycke, 

bygger mycket på att kunden själv alltid har ett val. Relationen startar alltid med kundens 

uttryckliga godkännande av att ta emot DR. Samtidigt så finns möjligheten för kunden att när 

som helst avsluta relationen och avsäga sig reklamen förklarar författarna. ”Permission 

marketing handlar om att ändra inriktning från att hitta så många intresserade som möjligt 

till att göra så många som möjligt intresserade till kunder. Sedan fortsätter man att utvidga 

samtycket man fått” (Godin, 2000:61). Det författaren menar med citatet är att PM först ser 

till att relationen och samtycket är säkrat från kundens sida innan parterna kan ingå en 

affärsuppgörelse. På det sättet så kan företagen bygga långsiktiga relationer med kunderna. 

Teorin angående PM har gjort att vi valt att ställa följande frågor till respondenterna för att få 

deras åsikter om kundens samtycke och om hur man kan använda DR för att förmedla rätt 

information till rätt kund. Genom dessa frågor har vi kunnat identifiera hur företagen 

försäkrar relevansen i sina budskap vilket sedan leder till en förbättrad kundrelation. 

 Tycker ni att det är viktigt att konsumenten samtycker till att ta emot direktreklam? 

 Hur försäkrar ni att den relevanta informationen med direktreklam når rätt kund? 

 På vilket sätt bygger ni på era kundrelationer genom användandet av direktreklam?  
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4. Direktreklamens verklighet 
 

I uppsatsens fjärde kapitel har vi valt att presentera respondenternas svar på de frågor som vi 

har deducerat i arbetet utifrån teorikapitlet. Vi har med hjälp av teorin kommit fram till hur 

våra respondenter ser på DR i verkligheten utifrån våra intervjufrågor.  

 

 

4.1 Direktreklam – en definition 
 

Nordek
2
 definierar DR som ett verktyg som attraherar människans samtliga sinnen. Han 

menar att det är väldigt flexibelt därför att företagen kan nå de individer som de vill 

kommunicera med.”En annan definition är att den också påverkar en individ där det skrivna 

ordet väcker en känsla inom en, som till exempel ett kärleksbrev ifrån en tjej gör” (Nordek, 

2011-04-27). Nordek tror att de allra flesta kan känna igen sig i just den situationen med 

citatet ovan. DR är ett oerhört selektivt media då det går att göra både bra och dåliga saker 

med den förklarar han. Till skillnad mot internetreklam så är DR en kanal som lättare kan 

skapa en känsla menar han. Nordek anser att DR både kan agera som ett huvud media eller ett 

stödjande media. Larsson
3
 väljer att definiera DR som de reklamblad som skickas ut direkt till 

kunderna. Ekensteen
4
 delar det resonemanget och menar att DR är den reklam som skickas 

hem i brevlådan och som samtidigt går att mäta. Reklamen kan vara antingen ADR, ODR 

eller semi-adresserad. Han anser att DR är en del av DM men att den även skulle kunna 

klassas som masskommunikation. Om ett företag inte har som syfte att nå en given målgrupp 

eller att skapa mätbar respons med DR, så är den egentligen per definition MM anser 

Ekensteen. Han tycker också att det är upp till avsändaren att avgöra huruvida man själv ser 

på det. Han förklarar att IKEA har definierat samtliga hushåll i Sverige som sin målgrupp och 

skickar därför ut en katalog som ser likadan ut till samtliga hushållen. Därför kan man 

definiera DR som DM menar Ekensteen, även att den kan fungera som en ganska bred MM. 

Nilsson
5
 väljer att definiera DR som den reklam som företagen skickar ut i pappersform. 

Detta för att kommunicera med sina kunder genom olika utskick till kundernas brevlådor. 

Kontin
6
 förklarar att DR hör till segmentet DM som handlar om en direkt kommunikation 

mellan en avsändare och en mottagare. Även om ODR inte skickas ut med kundens namn så 

förklarar han att den faktiskt kommer in i konsumenternas hushåll. Det här resonemanget 

delar även Teller då han framhåller att DR tar en direktkontakt med kunden när den anländer i 

brevlådan. Vilket senare även bidrar till att den blir mer personlig och klassas därför som DM.  

Nordek förklarar att syftet med DR egentligen beror på vad man vill göra med den. Han 

menar att ändamålet är vad kampanjen verkligen skall tjäna till. Om DR ska skapa trafik till 

butikerna så är ODR helt lysande. Vill företaget istället bygga en känsla, tanke eller 

uppmärksamhet med kunderna så är ADR jättebra. Kontin anger tre huvudsakliga syften med 

DR. Dessa är att bygga varumärken, skapa försäljning eller informera om ett företags produkt 

eller tjänst. Ekensteen förklarar däremot att annonsörens syfte med DR, alltid måste vara att 

skapa någon form av effekt. Det kan antingen vara att skapa uppmärksamhet, en image eller 

                                                             
2 Tomas Nordek, Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
3 Henrik Larsson, VD på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
4 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
5 Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
6 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam AB, personlig intervju den 28 april 2011 
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att vara säljdrivande förklarar han. Teller
7
 delar detta resonemang då han anser att DR har ett 

informationssyfte. Enligt Nilsson är syftet med DR att skapa trafik till deras butiker och 

hemsidan, för att få kunderna att ta fler köpbeslut. Larsson anser att syftet med DR är att 

skapa en köpimpuls. Han menar att DR används i olika perioder enbart för att driva trafiken 

till butikerna och inte för att bygga varumärken. Detta resonemang delar inte Kontin då han 

anser att all marknadsföring, som ett företag använder sig av, ämnar till att bygga varumärken. 

Enligt honom så har alla de stora kedjorna, som idag är relativt nya i Sverige, en gång börjat 

med DR för att bygga upp sitt nätverk och senare förstärkt det med fler kanaler som till 

exempel TV och radio.  

4.2 Direktreklamens roll  
 

När företag ska marknadsföra så är det, i de allra flesta fall, bra att kombinera olika 

mediekanaler förklarar Ekensteen då dessa kombinationer har olika fördelar och egenskaper. 

Ekensteen förklarar dock att det självklart inte är någon nödvändighet i att använda sig av 

flera medier. Om behovet inte finns för företag, så finns det heller ingen anledning till att göra 

det menar han. Kontin anser att företag bör kombinera DR med andra medier och kanaler. 

Han tycker att kombinationen mellan DR och TV eller DR och Radio, ger bäst resultat. 

Exempel på företag som använder sig av detta är Lidl, ÖB och Rusta menar han. Enligt 

Kontin utsätts konsumenterna dagligen av en stor mängd reklam och därför bör företag 

använda sig av alla möjliga verktyg för att få kundernas uppmärksamhet för sina budskap och 

varumärken. Enligt Nilsson så kombinerar SIBA ofta DR med andra medier vid större 

kampanjer och evangemang. Både ADR och ODR kombineras med annonser, TV- och 

radioreklam för att maximera kampanjeffekten. Larsson förklarar däremot att de inte 

kombinerar olika kanaler i Nettos marknadsföringsstrategier. Han tycker att kanalerna har 

olika egenskaper men att de ändå i slutändan bör innehålla samma grundläggande budskap. 

Enligt Larsson så är DR Nettos största och starkaste marknadsföringsverktyg. Han förklarar 

däremot att det ibland kan uppstå kombinationer med TV och radio, men fokuset och 

satsningen är ändå i slutändan riktat på DR. Nordek menar att kombinationer med DR kan 

uppstå beroende på vad företagen vill göra med reklamen. Han tycker själv att det är väldigt 

intressant med kombinationen internet och DR. Teller delar detta resonemang då han anser att 

företag formar olika kombinationer beroende på vilket ändamål som företagen har med sina 

kampanjer. Hans personliga uppfattning om detta är att DR oftast tenderar till att kombineras 

med resten av mediekanalerna för att företagen skall uppnå maximal nytta. Enligt Teller så 

står DR för en väldigt stor del av det totala reklamutbudet i USA då den utmärker sig som ett 

starkt och växande media. 

Nilsson hoppas att deras kunder finner företagets DR tilltalande. Enligt Larsson så uppfattar 

Nettos kunder DR som något positivt då de tycker om att få reklam från företaget. Han 

förklarar att utskicken med DR även skapar en god respons ifrån kunderna. Larsson förklarar 

dock att minsta lilla förändring av ett utskick kan skapa väldigt starka känslor hos kunderna. 

Detta förklarar också varför kanalen har en så pass stark inverkan hos Netto menar han. 

Larsson förklarar vidare att användandet av DR på Netto har varit oförändrad bland kunderna 

men att den ökat något i takt med expanderingar av deras butiker. Nettos utskick av DR ökar 

med ca 200 000 exemplar per år.  

Kontin och Nordek delar uppfattningen av att kunderna generellt ser DR som en information 

och inspirationskälla. Enligt Kontin så är det runt 35 procent av de konsumenter som mottar 

                                                             
7 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
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DR som betraktar den som informationsrik. Samtidigt är det också 50 procent av dessa kunder 

som brukar använda DR som ett beslutsunderlag vid ett kommande inköp menar han.  

Ekensteen väljer att betrakta kundbeteendet gentemot företagens DR i två olika delar. Han 

menar att man först måste betrakta sättet som konsumenterna upplever kanalen på, det vill 

säga viljan av att ta emot posten. Den viljan upplevs som ganska positiv menar Ekensteen, då 

människor idag fortfarande kommer hem från jobbet och frågar om det har kommit någon 

post. Därefter sorterar konsumenterna posten och kastar bort det som är ointressant, plockar ut 

det som är läsvärt eller sparar något för framtida läsning förklarar han. Den andra delen 

skapar enligt Ekensteen också kanalens struktur. Där finns en möjlighet för konsumenterna att 

kunna ta del av informationen, reklamen, kommunikationen när de själva vill. DR är inte 

avbrytande i någon bemärkelse menar han, utan konsumenterna kan själva hantera den. I 

övrigt så måste dock mottagarna själv uppleva att försändelsen är relevant för de, annars så 

hamnar reklambladen lätt i papperskorgen. Det här resonemanget delas även av Nordek då 

även han framhåller att relevant information aldrig stör en kund. Teller instämmer med det 

som Ekensteen diskuterar, då han menar att reklamens budskap och meddelanden bör 

instämma med konsumenternas intressen och livsstilar. Om DR gör det så kommer den också 

att upplevas som väldigt positiv menar han. 

Ekensteen förklarar att DR under de senaste åren har minskat i volym, tillsammans med alla 

andra kanaler, vilket är ett resultat av finanskrisen. Dock så har DR börjat återhämta sig och 

är på väg att komma ikapp igen. Nordek förklarar att ODR tenderar att öka vid 

lågkonjunkturer medan den ADR tenderar till att minska. Vidare förklarar han att andelen 

konsumenter som tackar nej till DR har ökat vilket i sin tur har haft en negativ inverkan på 

den ODR. Enligt Kontin har de digitala medierna påverkat den ADR då det finns många 

företag idag som använder sig av kundklubbar med hjälp av till exempel e-post. Men 

förutsättningen för att kunna använda sig av dessa kundklubbar är att företaget först måste ha 

införskaffat sig information om kunderna menar han. Kontin framhåller däremot att de 

digitala medierna haft svårt för att påverka ADR. Förklaringen till det är att nätet inte klarar 

av att driva trafik och försäljning till butikerna. Han tror också, rent generellt, att företag som 

inte är välkända på marknaden idag har svårare för att kunna locka publik till sin webb. Även 

Ekensteen förklarar detta då han ser e-post som ytterligare ett medie som främst påverkar 

ADR. Han poängterar också betydelsen av kvalitén på DR då den faktorn är väldigt 

avgörande för hur konsumenterna upplever kanalen och dess framtida utveckling. Han 

förklarar att när företag diskuterar rent generellt kring reklam så pratar de väldigt mycket om 

the medium is the message. Alltså det som ett företag annonserar skapar sitt budskap. Men när 

det gäller DR genom brevlådan så är the message the medium menar han. Han anser att det är 

själva trycksaken som ska bära sitt budskap och vara sitt eget medie. Ekensteen tycker också 

att reklam rent generellt borde vara underhållande om ett företag ska få tillåtelse att få störa en 

konsument i dennes vardag.  

Kontin och Nilsson förklarar att e-post marknadsföringen ska fungera som ett komplement till 

DR. De menar att företag idag inte bara kan lyfta bort tryckbladen och enbart klara sig med 

hjälp av webben. Larsson menar att reklambladen även finns på internet men upplagan i tryckt 

format är minst 500 gånger så stor. DR är en stark kanal och därför tror inte heller Larsson att 

den kommer att minskas på grund av de nya utvecklade digitala medierna, som till exempel e-

post. ”Företag skickar inte reklam om mat via e-post. Folk vill inte ha reklambladen på 

internet utan de vill istället ha broschyrerna i handen” (Larsson, 2011-04-26). Larsson menar 

att matvaruhandeln har blivit lidande av att inte kunnat använda sig av internet i samma 

omfattning som andra branscher. Teller tycker däremot att DR är en stabil och väl etablerad 

marknadsföringskanal som mycket väl kan kombineras med nya tekniker. Trots nya 
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uppfinningar inom de digitala medierna så tycker han att DR har lyckats hålla kvar sin 

betydelse bland alla andra marknadsföringsverktyg.  

Nilsson tror att många konsumenter idag tackar nej till DR för att de i största allmänhet är 

ointresserade av reklam. Andra anledningar kan också vara att konsumenterna inte vill skräpa 

ner samt att inte hallen där hemma ska bli överfylld med en massa papper förklarar hon. Hon 

förklarar att SIBA har full respekt för de kunder som väljer bort DR. Larsson delar hennes 

åsikter då han personligen tycker att man som kund får mycket onödigt skräp i brevlådan. 

Kontin tycker att DR är lite unik på det sättet att det går att tacka nej till den. Han förklarar att 

antalet nej-tack skyltar har ökat något men att attityden, bland de som tackar ja till den, 

fortfarande är relativt oförändrad. Kontin anger tre olika typer av konsumenter som tackar nej 

till DR. 1 unga människor som är studenter, kanske singlar och som bor inne i storstäderna.  2 

återvinningsfaktorn, en geografisk oförmåga för konsumenter att kunna bli av med all DR.  

3 miljökunden som tackar nej till DR för att den betraktas som en miljöbov. I det första fallet 

så anser Kontin att konsumenten befinner sig i en sådan situation där man inte har någon 

användning av att få information på det sättet. Till exempel att som student åka till större 

matvarukedjor för att storhandla. Kontin tror att den typen av konsument istället lever sitt liv 

på Seven eleven och därför blir informationen irrelevant för honom/henne. Den andra typen är 

konsumenten som bor så taskigt till så att denne har svårt för att kunna bli av med allt som 

kommer genom brevlådan. Den tredje typen har med miljöfrågan att göra då konsumenten 

betraktar DR och all pappersform som en miljöbov och gör därför ett val att tacka nej. Kontin 

förklarar däremot att miljöfrågan inte ligger till grund för DR:s upplevda image som 

skräppost. Han tycker att den förra generationen människor ser allt som är gratis som skräp. 

Men den uppfattningen tror han kommer att ändras då dagens generation är uppväxta med att 

ha mycket gratistjänster.  

Kontin framhåller dock att relevansen med utskicken spelar en väldigt viktig roll. Företag ska 

inte skicka DR för gräsklippare till konsumenter som bor i lägenheter förklarar han. 

Ekensteen ser däremot detta utifrån ett annat perspektiv. Han upplever situationen som att 

konsumenterna istället är nöjda med DR då de sedan väldigt lång tid tillbaka har haft 

möjligheten att kunna tacka nej till den. Han menar att det idag fortfarande är 70 procent som 

vill ha DR, vilket tyder på att kanalen fortfarande är mycket stark och uppskattad bland 

konsumenterna menar han. Kontin och Ekensteen förklarar att det däremot finns tre skäl till 

varför konsumenterna tackar nej till DR idag. Enligt dem själva så är relevansen, som tidigare 

nämnts, den största anledningen till att många inte vill ha den i brevlådan. De förklarar att 

många konsumenter också kan vara helt ointresserade av reklam i största allmänhet. 

Konsumenterna kan inte tacka nej till reklamen på TV och radio, så därför får DR bära hela 

bördan förklarar Ekensteen
8
. Han tycker däremot att möjligheten till att kunna tacka nej till 

DR är väldigt bra då företagen i så fall slipper att ta kontakt med de konsumenter som inte är 

intresserade av den. Möjligheten kan liknas med den som finns med permission marketing 

(PM) menar han. Vidare anger Ekensteen och Nordek
9
 samma skäl som Kontin

10
 tidigare 

beskrev, vilket var återvinningsfaktorn. De menar att processen i slutändan kan bli väldigt 

krånglig, särskilt för de konsumenter som bor inne i storstäderna, och därmed ytterligare en 

anledning till att tacka nej. 

Ekensteen förklarar att det är väldigt lätt att schablonisera och använda begreppet DR som 

skräppost. Han har uppfattningen av att konsumenterna värderar den post som de får i 

brevlådan på olika sätt. Ett vykort ifrån en kompis kan uppskattas mer än vad ett reklamblad 

                                                             
8 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
9 Tomas Nordek, Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
10 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam AB, personlig intervju den 28 april 2011 
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gör. Trots detta så upplever inte Ekensteen att kunderna har någon särskild negativ inställning 

till DR, även om de lätt förknippar den med skräp. Nordek tycker att en del av DR tenderar att 

bli irrelevant för konsumenterna. När den kommer konsumenterna tillhanda genom brevlådan, 

så kommer den även i väldigt stora mängder vilket upplevs som störande. Teller
11

 förklarar att 

han ser relevansaspekten som något mycket avgörande i fallet för hur konsumenterna 

betraktar DR. Han menar att det faktiskt är den irrelevanta aspekten med DR som orsaker den 

negativa attityden hos kunderna gentemot kanalen. Enligt Larssons
12

 uppfattning kring DR för 

varuhandelsbutikerna att den är mycket populär, därför att konsumenterna handlar varorna 

flera gånger i veckan. Han tycker däremot att DR för sällanköpsvaror är onödig, som 

exempelvis reklamblad från elektronik kedjorna. Trots det så upplever Larsson att många 

konsumenter rent generellt tackar ja till DR för att de fortfarande vill ha reklamblad 

hemskickade.  

4.3 Styrkor och svagheter 
 

Nilsson
13

 framhåller att DR har både för och nackdelar. Nilsson förklarar att de märker av en 

markant försäljningsökning under de första dagarna när ett utskick av DR har sänts ut till 

konsumenterna. DR underlättar också säljarnas jobb inne i butikerna då kunderna redan har 

tillräckligt med information när de kommer dit för att handla. Enligt Nilsson så är dock 

nackdelen med DR att den är relativt dyr i jämförelse med många andra kanaler. Larsson 

anser att DR är extremt stark då den enligt honom själv är bra på en enda sak, att driva trafik 

till butik och att förmedla en vara. Däremot så anser han att den är dålig på allt annat. Larsson 

betraktar den ODR som helt värdelös för byggandet av långsiktiga relationer och förmedla 

företags värderingar. Han tror inte att kunderna skulle sätta sig och läsa om ett företags 

värderingar i ett reklamblad, om det hade framkommit där.  

Till skillnad mot Nilsson anser Larsson att DR är ett mycket kostnadseffektivt verktyg jämfört 

med många andra kanaler. Kontin tycker att de största fördelarna med DR är att den är 

selekterbar och fantastisk på att driva försäljningen. Nackdelen tycker han däremot är 

ledtiderna, då tidsaxeln mellan att skapa ett erbjudande, designa, trycka och sedan distribuera 

den, är en väldigt lång. Han upplever också kanalen som en lite krånglig process i jämförelse 

med andra kanaler. Teller tycker att fördelen med DR är att de företag som distribuerar den 

har möjlighet att nå väldigt många hushåll. Den influerar under en längre tid på 

konsumenterna då kampanjer med DR kan hållas igång under en längre tid. Han förklarar 

också att budskapet med DR är väldigt taktiskt utformat.  Konsumenterna kan både läsa och 

känna på den samt möjliggör för företagen att kunna utforma den precis som de själva önskar.  

Ekensteen nämner flera fördelar med DR som de tidigare respondenterna har beskrivit. Han 

tillägger däremot möjligheten att kunna testa DR utan att behöva rikta den till samtliga 

konsumenter. Han förklarar att företag först kan känna efter med en mindre upplaga och se 

om den fungerar och därefter successivt öka volymen. Trots kostnadseffektiviteten så tycker 

Ekensteen att DR kan upplevas som väldigt dyr om man bara granskar kontaktkostnaden. När 

försändelsen väl är skickad så är den också förbrukad till skillnad från en reklamfilm som 

företag kan sända om och om igen. Ekensteen menar att DR därmed kan upplevas som relativt 

komplicerad i den bemärkelsen att den har relativt långa ledtider, vilket också Kontin tidigare 

nämnt. Nordek anser att fördelen med DR är att företagen kan mäta den samtidigt som 

kanalen har en mycket köpdrivande förmåga. Han förklarar att hela 90 procent av ADR, som 

                                                             
11 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
12 Henrik Larsson, Marknadschef på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
13 Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
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skickas till konsumenten genom brevlådan, sänds för det ändamålet att den är säljdrivande. 

Nordek förklarar att detta är en mycket viktig del för till exempel företag som Netto och SIBA 

som använder mycket ODR. Nackdelarna med DR är däremot att den kan vara väldigt 

kostsam samt att den tar upp en väldigt stor volym. Nordek tycker också, liksom Ekensteen, 

att den har långa ledtider då reklamen kräver mycket förarbeten innan den kan skickas ut. 

Miljöaspekter 

Ekensteen tror att det finns en uppfattning, om att man upplever pappersprodukter som något 

farligt för miljön, oavsett om det är tidningar eller reklam. Han anser att den upplevelsen i 

ganska stor utsträckning är felaktig. Han tycker att det är mer en insikts eller ett 

kommunikationsproblem än ett faktiskt problem.  

Till exempel som konsumenter så får vi ganska ofta brev ifrån våra bensinbolag, 

elbolag, banker som säger till oss att gå över till vår gröna e-faktura. Det står 

att du dessutom slipper att betala vår faktureringsavgift på 15 kronor samtidigt 

som du gör ett krafttag för miljön. Så därför tror vi konsumenter att vi gör ett 

bra val för miljön när vi går över till e-faktura. Det vi egentligen gör är att vi 

sänker portokostnaden för banken. (Ekensteen, 2011-04-28). 

Nordek och Kontin delar Ekensteens exempel då de hävdar att om varje individ skulle 

implementera den gröna e-fakturan, så skulle det ändå finnas de kunder som vill skriva ut den 

då de kanske är pärmsamlare. Om skrivarna då inte heller används så ofta så är den processen 

minst lika miljöfarlig som att fortsätta skicka genom brevlådan förklarar de. Nordek tycker 

också att det är lite löjligt av bankerna att säga att de inte vill skicka ut papper i brevlådan för 

att det skadar miljön. Han anser att anledningen till det är för att bankerna vill tjäna pengar. 

All DR i Sverige återvinns idag upp till sju gånger förklarar Ekensteen och Nordek. Slänger 

däremot inte konsumenterna reklamen på en återvinningsstation eller liknande så är det 

kunden som är boven och inte avsändaren förklarar de. Ekensteen håller ändå fast vid att vi i 

Sverige över lag är väldigt duktiga på att återvinna. Om konsumenterna i Sverige skulle vara 

lika duktiga på att återvinna all plast skulle det kunna göras mycket mer för miljön menar han.  

Nordeks personliga uppfattning om DR är att han betraktar den som ett miljövänligt 

marknadsföringsverktyg. Enligt honom så kan företagen välja att använda sig av en 

klimatekonomisk DR som Posten erbjuder. Han förklarar att den inte kostar något extra, utan 

företagen köper istället extra utsläppsrätter. Företagen måste däremot leva upp till vissa 

speciella krav för att få bära märket av att den utskickade DR är klimatkompenserad menar 

han. Kontins uppfattning kring DR är att den är mer miljövänlig än vad många faktiskt tror. 

Han förklarar att DR har mindre påverkan på miljön än vad många andra 

marknadsföringskanaler har. Han förklarar att det är betydligt mycket värre att göra ett par 

sökningar på Google än att få hem DR genom brevlådan. Anledningen är att dessa sökmotorer 

använder sig av enorma servrar över hela världen som är väldigt miljöfarliga. Han tycker 

därför att det finns bättre åtgärder att vidta för att skapa en bättre miljö, istället för att 

konsumenterna sätter upp nej-tack-till-reklam skyltar på sina dörrar.  

Resonemanget som Kontin förde, delar även Ekensteen då han väljer att introducera ett 

intressant förhållningssätt mellan DR och miljön. ”All DR som konsumenterna får på ett år 

genom brevlådan motsvarar cirka 7 mils körning med en Toyota Prius, konsumtionen av 9 

Big Mac på Mc´donalds eller att byta ut 9 glödlampor mot lågenergiglödlampor” (Ekensteen, 

2011-04-28). 
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Larsson menar att det finns mycket diskussioner kring vilken påverkan som DR har på miljön. 

Han menar att DR kan blir mer miljövänlig genom att företagen skickar rätt information till 

rätt kund, för att minimera spillet, då det gynnar både företagen och miljön. Miljöaspekten 

med DR kan också förbättras genom att företagen använder sig av rätt typ av papper och 

miljövänliga distributionsmetoder tycker Larsson. Ett annat sätt är att tillämpa det 

miljövänliga alternativ som Posten erbjuder förklarar han. Larsson berättar att Netto ännu inte 

har gått med Postens gröna alternativ, att klimatkompensera utskicken. Däremot så pågår det 

diskussioner kring det inom företaget för att försäkra värdet av deras kampanjer. Enligt 

Nilsson så har inte heller SIBA valt det klimatkompenserade alternativet ännu, men att det 

däremot finns framtidsplaner på att tillämpa den. Nilsson förklarar att Svensk Direktreklams 

klimatkompenserade alternativ i så fall ligger väldigt nära till hands.  

Kontin förklarar att deras kunder kan betala ett tillägg för att få klimatkompensera sin DR. 

Fördelen med det klimatkompenserade alternativet är att deras kunder kan få uträknat vilken 

exakt miljöpåverkan som en deras utskick har på miljön menar han. Processen inkluderar hela 

händelseförloppet från själva trycket till distributionen av DR. I gengäld så får kunden 

tillgång till en logotyp som kan användas och tala om för konsumenterna att företaget har ett 

rent samvete och ett nollsummespel på sina utskick menar han. Pengarna som betalas för den 

klimatkompenserade DR går oavkortat till ett företag som heter Tricorona som investerar i 

olika hjälpprojekt runt om i världen förklarar Kontin. Idag har väldigt många företag krav på 

sig av att vara miljövänliga och därför så erbjuder Svensk Direktreklam den här gröna tjänsten 

menar han. Teller tror att den påverkan som DR har på miljön kommer att förbättras om 

företagen kan försäkra relevansen i utskicken, då det kommer att leda till minskat spill och 

förbättrad kommunikation. Enligt Teller så bidrar en försäkran av utskicken att den image 

som kunderna har skapat av DR, att försvinna och istället göras mer populär bland 

mottagarna. 

4.4 Adresserad/Oadresserad direktreklam 
 

Nilsson skiljer mellan ADR och ODR genom att det förstnämnda utskicket uteslutande går till 

deras kortkunder. ODR skickas istället via postnummerområden oavsett om konsumenterna 

har ett kundkort eller inte. Hon förklarar vidare att SIBA använder både ADR och ODR då 

deras utskick sker varje månad i samband med att Svensk Direktreklam AB är ansvariga för 

distributionen. Enligt Ekensteen så är ADR adresserad till mottagaren medan ODR istället går 

till hushållen. Nordek förklarar att ODR i större bemärkelse kan jämföras med massmedia. 

Det som skiljer dessa åt är att ADR innehåller både namn och adress på mottagaren. Teller 

betraktar den ADR som mer personlig och skapar även en starkare känsla hos konsumenten 

då den är mer lämpad för en individuell kommunikation.  

Enligt Nilsson så kombineras ofta utskicken av DR med olika tidningar som exempelvis SVS, 

DN och GP.  Nilsson förklarar också att både ODR och ADR är lika viktiga och populära 

bland deras kunder, men att de når fler kunder med hjälp av ODR. Enligt Larsson så skiljer 

man mellan dessa genom adresslappen som visar att företaget har betalat porto. Han upplever 

också att ADR är alldeles för kostsam för de företag som inte väljer att segmentera sin 

marknad. Kontin förklarar att desto smalare målgrupp som ett företag, har desto mer lutar det 

åt att de använder ADR. Han menar att företag som arbetar på en bred marknad och säljer 

relativt billiga varor bör satsa på ODR då den är mindre kostsam. Kontin anger att deras 

distribution av ADR på Svensk Direktreklam AB bara avser ett par procent av företagets 

totala omsättning, då de istället koncentrerar sig på ODR.  
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När det gäller ADR så tror Ekensteen att företag använder sig av den för att i större 

bemärkelse kunna nå ut till sina befintliga kunder. Den ODR används istället som ett 

masskommunikationsmedium. Han anser att företag här som använder sig av ODR har ett 

intresse av att kunna nå ut till fler konsumenter med en lägre styckkostnad. Han förklarar 

vidare att ODR inte heller har samma behov av selektering. Ekensteen tror däremot att företag 

i vissa fall skulle kunna gynnas av att använda sig av båda. Han förklarar att de stora dagliga 

varukedjorna idag använder sig av båda. Den större delen av Sveriges hushåll äger idag även 

ett plastkort till någon av dessa dagliga varukedjor förklarar Ekensteen. Dessa kedjor 

använder sig av både ADR och ODR i allt från tidningar, kuponger, ICA:s mina varor till de 

traditionella veckobladen. Det här resonemanget delar även Nordek då han tycker att företag 

idag skulle kunna använda sig av DR i mycket större omfattning. Speciellt de företag som 

enbart använder sig av ODR, skulle kunna införa ADR eller tvärtom förklarar han. Den här 

kombinationen med både ODR och ADR tycker Nordek att alla företag rent generellt bör 

använda sig av. Anledningen är att ODR jobbar på bredden medan ADR arbetar på djupet. 

Nordek förklarar att företag då får möjlighet till att kunna identifiera vilka som är de bästa 

kunderna, samtidigt som de kan finna nya kunder. Enligt Teller så ger ADR företag 

möjligheten till att lära känna sina kunder på djupet och skapa en stark relation till dem. Han 

anser att företagen går miste om den möjligheten med ODR och tycker därför att de bör 

kombineras med varandra.  

Ekensteen förklarar också att det intressanta med de undersökningar som gjorts är att ODR 

har ett högre imagevärde än ADR. Han nämner även att ODR faktiskt är den näst populäraste 

kommunikationskanalen av samtliga direkta medier på grund av att den inte är avbrytande 

eller upplevs som påträngande för konsumenten. Det finns en stor risk för att ett företag har 

ett felaktigt budskap om DR upplevs som opersonlig och irrelevant för mottagaren. Ekensteen 

tror däremot att så länge som företagen har rätt målgrupp med rätt budskap, så är ODR det 

bästa valet.  

4.5 Kunddatabasens betydelse 
 

Ekensteen förklarar att syftet bakom kunddatabasen varierar från företag till företag men att 

huvudsyftet är att identifiera kunderna. Han menar att företag måste kunna segmentera 

kunderna genom olika varianter som till exempel bästa, sämsta eller mest lojala. Skälet till det 

är att hitta tvillingar, ökad lojalitet, merförsäljning och ökad relevans i kommunikationen 

menar Ekensteen. ”Den enda strategiska resursen för ett företag år 2011 är dess kunder. En 

verksamhet utan kunder är en hobby” (Ekensteen, 2011-04-28). Den här åsikten delar även 

Teller då han väljer att beteckna kunddatabasen som kärnan i en verksamhet, vilken faktiskt 

också öppnar upp nya möjligheter för företagen. Nilsson
14

 anser att företag idag använder sig 

av databaser främst för att kommunicera med kunderna. Hon menar att databasen på SIBA 

underlättar för dem att kunna kommunicera individuellt med kunderna. Enligt Nilsson så 

bidrar databaserna med information för att kunna identifiera vem kunden är för att sedan 

kunna formulera ett passande budskap. Larsson
15

 förklarar att Netto inte använder sig av 

databaser som lagrar individuella kontaktuppgifter till kunderna. Reklamutskicken baseras 

istället på demografiska databaser som kön, ålder och bakgrund för olika närområden med 

deras butiker. Ekensteen
16

 förklarar att kundinformation kan bestå av exempelvis olika 

kundbeteenden, köptransaktioner och kontaktuppgifter och samt att källorna kan vara 

                                                             
14  Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
15 Henrik Larsson, Marknadschef på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
16 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
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antingen egna, kassasystem, bokningssystem eller externa källor. Kontin
17

 förklarar att 

Svensk Direktreklam AB har information angående olika demografiska faktorer, som 

exempelvis vilken stadsdel som tjänar bäst, ålder, kön, men också livsstilar. Dessa data 

kommer från två källor förklarar han. Den första är SCB som har hand om uppgifter angående 

exempelvis namn, adresser, inkomster och antal barn medan information om kundbeteenden 

och livsstilar får hämtas från ett företag som heter Experien.  

Teller
18

 och Ekensteen tycker också att det är ganska naturligt att företag idag byter och säljer 

kunddata med varandra. Ekensteen tror att företagen skulle kunna göra det i ännu större 

utsträckning i framtiden än vad de faktiskt gör idag. Enligt Nordek
19

 så brukar företag rent 

generellt låna adresser av varandra för att kunna samla in sina kunddata. Om till exempel 

företag A lånar kundlistor av företag B så får samtidigt B tillgång till kundlistor från A menar 

han. Han förklarar även att det finns ett företag som heter Direktmedia som hyr ut adresser 

som företag kan kontakta. Nordek förklarar vidare att Posten har egna adresser med 

kundlistor, men att dessa inte får säljas eller bytas med andra företag. Han menar att den 

information som saknas får de istället hämta från ett annat företag. Ett exempel på ett sådant 

företag kan vara Direktmedia som kan hjälpa ett företag till att hitta sina målgrupper. De kan 

till exempel assistera vid insamlandet av information efter olika intressen.  

Om ett företag vill nå konsumenter som gillar segelbåtar så kan man låna 

adresser som är kopplade till en segelbåtsklubb eller segelbåtstidning. Den 

typen av information ligger inte lagrad, utan den får företagen istället be 

Direktmedia om att hitta till den enskilda kampanjen. (Nordek, 2011-04-27) 

Nordek förklarar också att informationen som Posten tillhandahåller är postnummer till olika 

bostadsområden för att exempelvis kunna finna folk med hög inkomst eller flest barnfamiljer. 

Nilsson förklarar att den information som finns lagrad i deras databaser kan exempelvis vara 

olika kontaktuppgifter eller köphistorik. Hon menar att databasen har en väldigt stor betydelse 

för företaget och därför så uppdateras den kontinuerligt. Kontin tycker också att en databas 

kan vara viktig men beroende på vilken inom vilken verksamhet som företaget arbetar. ”Om 

företaget säljer bilar så är det viktigt att nå rätt kund, men för företag som till exempel Rusta 

och ÖB så ser det annorlunda ut då de har hela marknaden som sin målgrupp” (Kontin, 

2011-04-28). Kontin och Ekensteen anser att företag först och främst själva samlar in sina 

kunddata för att följa upp vilka kunder som är mest lönsamma. Därefter så identifierar de 

vilka produkter eller tjänster som är de bästsäljande. Därefter så kompletterar företagen sina 

databaser med externa källor menar de. Det kan exempelvis ske genom att de byter eller köper 

listor av andra företag. I det fallet så menar Kontin och Ekensteen att kunden redan har 

godkänt det utbytet genom att ha skrivit på köpavtalet eller köpt en vara.  

Kontin anser att uppdateringen av databasen måste göras 2-4 gånger om året för att företag 

skall kunna hålla sin information tillräckligt relevant och för att inte få en spam-stämpel på 

sitt varumärke. Med tanke på att speciellt yngre människor flyttar väldigt ofta så behöver 

databaserna uppdateras väldigt kontinuerligt för att företagen skall veta var kunderna bor 

förklarar han. Även Nordek tycker att företagen borde uppdatera sina databaser kontinuerligt. 

Han anser att det kan ske minst en gång om året och att företagen egentligen borde jobba med 

den så ofta som möjligt. Teller framhåller att en bra databas är väldigt viktig då den kan ses 

som kärnan bakom hela arbetsprocessen när det gäller DR. Om företag inte uppdaterar sina 

                                                             
17 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam AB, personlig intervju den 28 april 2011 
18 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
19 Tomas Nordek, Försäljningschef på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
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databaser tillräckligt ofta så kan de, via irrelevanta reklamutskick till konsumenterna, skada 

sitt varumärke menar han. 

4.6 Kundens integritet 
 

Nilsson förklarar att ett fåtal människor hanterar SIBAs kunddata. Enligt henne så hanteras 

också kunduppgifterna med respekt då företaget vill kontakta kunderna med relevanta 

erbjudanden. Larsson menar att kundens integritet kan skyddas och respekteras när företagen 

försäkrar att relevant information når rätt kund. Enligt Kontin så litar också kunderna idag på 

att avsändarna behandlar kundernas information med respekt i sina databaser. ”Om kunden 

skulle vara orolig för sin integritet så finns faktiskt möjlighet till att tacka nej till reklamen” 

(Kontin, 2011-04-28). 

Konsumenterna i Sverige har idag lärt sig att finnas med i många företags databasregister, 

vilket egentligen inte är så farligt förklarar Kontin. Han tycker däremot att det är oerhört 

viktigt att företagen ska kunna garantera en säker lagring av kunddata. Skulle ett företag 

slarva med lagringen eller handla med den på ett oetiskt sätt så skulle det ryktet sprida sig 

snabbt anser han. Även Ekensteen tycker att kundens integritet bör behandlas med respekt 

inför den enskilda individen i det enskilda fallet. Men även när det gäller avsändarnas 

matchning av DR till de kunder som man ämnar nå.  

Till exempel om företaget X säljer en tjänst till en individ och sedan säger att de 

ska sälja den vidare så måste de erbjuda kunden en chans till att kunna säga 

nej. Om ett företag säljer en adress på ett sätt som upplevs och som gör att en 

kund känner att denne inte längre vill finnas med i företagets register, därför att 

företaget som man handlade med sprider uppgifterna vind för våg och att 

kunden får saker som inte är relevant för honom/henne, då är det ju självklart 

att kunden vill tacka nej. (Ekensteen, 2011-04-28) 

Det som kan ske om DR har dålig relevans gentemot kundens behov, är att kunden själv kan 

säga stopp eller att individen tycker så illa om adresshanteringen att denne inte längre vill vara 

kund förklarar Ekensteen. Nordek anser att så länge som informationen är relevant så tror han 

inte att den upplevs som kränkande mot kundens integritet. Om kunden har köpt en vara så 

har denne också ingått ett avtal med företaget om att de ska få sälja adressen vidare till andra 

företag menar han. Skulle kunden däremot ändå känna att han/hon blivit kränkt så kan kunden 

alltid ringa och be dem att sluta sälja den vidare eller att anmäla sig till Nix - spärregister 

menar Nordek. Han tycker däremot att ansvaret, för att Nix användarnas integritet inte skall 

missbrukas, ligger hos de företag som köper informationen. Det är deras ansvar att ta reda på 

om det finns några kunder som är Nix användare i de köpta kundlistorna förklarar han. 

Ekensteen hävdar att i princip alla företag i Sverige idag är väldigt duktiga på att behandla 

kundernas integritet på ett riktigt bra sätt utan att den missbrukas. Han menar att företagen 

verkligen respekterar branschens etiska regler och de möjligheter som finns för 

konsumenterna att kunna tacka nej till DR. Han menar att det till och med finns företag idag 

som har mer information än vad de faktiskt använder vid sina kampanjer. Gör däremot ett 

företag fel så kan det leda till oerhört stora konsekvenser menar Ekensteen. 

Se till exempel på ICA när de drog igång sina egna varor projekt. Förvisso var 

det för en ganska liten andel av konsumenterna, kanske till och med för kunder 

som inte ens hade ICA kundklubbs kort. Men för de allra flesta av kunderna så 

upplevde de sedan att deras kommunikation till företaget blev mycket mer 

relevant än vad den hade varit tidigare. (Ekensteen, 2011-04-28). 
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Teller anser att kundernas integritet kan skyddas och respekteras genom relevansen av 

utskicken. Han menar att kunderna upplever irrelevansen som avbrytande och ett intrång på 

integriteten, speciellt om den kommer kunden tillhanda via ADR med kundens namn och 

adress.  

4.7 Permission marketing 
 

Kontin tycker att det är viktigt att möjligheten till att samtycka, att ta emot DR, ska finnas för 

kunden. Det alternativet ges till konsumenterna genom de nej-tack-till-reklam skyltarna 

förklarar han. Han tycker också att de konsumenter som befinner sig i en livsfas där de 

handlar väldigt lite och därför är ointresserade av DR, gör rätt i att sätta upp dessa skyltar. 

Detta hjälper också i sin tur företagen, då de slipper att trycka upp reklamblad helt i onödan. 

Kontin förklarar att PM är en marknadsföringsteknik där kunden har möjlighet att kunna tacka 

ja eller nej till reklam. Samtidigt har han svårt för att se kundens valmöjlighet i att kunna 

tacka ja eller nej till de reklamblad som han/hon vill ha. Kontin förklarar däremot att IKEA 

har försökt att använda sig av detta alternativ genom att tillämpa nej-tack-till-reklam 

skyltarna, men gärna IKEA katalog skyltar. Vidare anser han att PM inte går att implementera 

på ODR, men är möjligt när det gäller ADR. Enligt Kontin så går det att fingöra ADR då 

kunden själv blir en medaktör och väljer vilken DR som han/hon vill ha. Han tror dock att 

detta tankesätt först kommer att belysas inom ett 5-10 års perspektiv och tycker samtidigt att 

det är konstigt att det ännu inte har implementerats. Ekensteen anser att det egentligen går att 

tacka nej till all DR eftersom möjligheten med nej-tack-till-reklam skyltarna finns. Här kan 

konsumenten enkelt välja om denne vill ha reklam eller inte genom att endast sätta upp 

skylten på dörren menar han. Den här rättigheten eller möjligheten är något som Ekensteen 

tycker är mycket bra och som han egentligen önskar att fler marknadsförare skulle förhålla sig 

till. Nilsson tycker också att det är viktigt att kunden borde få samtycka till interaktionen med 

företag. Hon förklarar att ADR hjälper till att försäkra att relevant information skickas till de 

utvalda kunderna då den är personligt adresserad till den enskilda mottagaren. Därmed så kan 

också relevant information hjälpa företag att kunna upprätthålla och utveckla sina 

kundrelationer. Larsson förklarar att deras kunders samtycken respekteras vid Nettos utskick 

av ODR då kunderna själva har möjlighet till att kunna tacka nej till den. Enligt Kontin så 

spelar relevansen en avgörande roll när det gäller kundens integritet. För ODR så kan företag, 

genom att välja rätt områden, selektera den målgruppen som man vill nå ut till. Fast med 

ADR så har företagen däremot möjligheten att kunna selektera hur mycket man vill genom att 

samla in tillräckligt med data och plocka ut relevanta information som passar kunden.  

Ett dåligt exempel är Åhlens då jag själv har ett Åhlenskort och så drar jag det 

när jag handlar och sedan så kommer det ett utskick ifrån dem. Men varför 

skickar de då damunderkläder till mig och inte filtrerar olika budskap mellan 

män och kvinnor. De har ju informationen och det blir bara löjligt. Jag tror att 

de har selekteringsmöjligheterna men att de gör ett enda utskick. Förmodligen 

så får väl min fru nästa gång om skiftnycklar eller något. Så det är synd, där 

finns det mycket mer att göra för kunderna. (Kontin, 2011-04-28) 

Nordek hoppas inte att DR i framtiden kommer att gå över till PM. Han anser att det istället är 

bättre för företagen att själva hantera processen så att de slipper PM i fortsättningen. Vid PM 

går kunden miste om mycket information förklarar han, vilket leder till att de konsumenterna 

som inte infört Nix - register kommer att bli helt nerringda. Nordek tycker därför att företagen 

liksom branschen i sig behöver ta sitt fulla ansvar i den här frågan. Skälet till det är att 

informationen som skickas ut ska bli så relevant som möjligt för mottagarna. Nordek tycker 

däremot att PM är bra i det hänseendet att företagen får en kundgrupp som enbart vill ha deras 
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produkter och tjänster. Personligen tycker han att vi i Sverige är ganska unika med det 

välstrukturerade system som vi faktiskt har idag. Samtidigt tror han att marknaden kommer att 

störas om detta PM -system skulle införas i Sverige. Han tror ändå att marknaden rör sig mot 

PM även om de i branschen ogillar detta. Ekensteen tror inte heller på en modell med PM i 

framtiden. Han förklarar att det inte alltid nödvändigtvis är så att konsumenten själv vet vad 

som är bäst för honom/henne. Framförallt så är det omöjligt för konsumenterna att själva 

kunna söka och hålla koll på saker som är intressanta menar han. Därför tycker Ekensteen att 

PM har flera aspekter som behöver tas ställning till. I framtiden kan det bli så att 

konsumenter, så småningom, kan komma att lessna eller tröttna på företagens reklam 

förklarar han. Då kommer DR också att påverka den generella uppfattningen av reklam anser 

han.  

Om vi tar saker som konsumenten inte kan tacka nej till som till exempel TV- 

reklam. Tycker man att TV 4 har för mycket reklamavbrott i sina filmer så slutar 

du titta. Men slutar du titta på TV4 så finns det ingen som vill annonsera. Så det 

blir liksom en ond spiral. Den retoriken eller metaforen kan även implementeras 

med den i brevlådan om man pratar om DR. (Ekensteen, 2011-04-28) 

Konsumenten tröttnar inte på meddelanden, om företaget först försäkrar relevansen av 

försändelserna menar Ekensteen. Teller tycker att hela marknaden rör sig mot PM, vilket även 

Kontin och Nordek nämnde tidigare. Han anser att det gamla kommunikationssättet, som 

behandlar kunden som en passiv mottagare, inte kommer att hålla i längden. Konsumenterna 

kommer i framtiden helt enkelt att vara mer delaktig och bestämma över vad som är intressant 

för just honom/henne menar Teller. Han förklarar att den processen kommer att möjliggöra en 

nära kommunikation och långvarig relation mellan konsumenterna och företagen. Genom att 

starkt jobba mot att irrelevant information skickas till konsumenterna så kan processen bli 

bättre menar Nordek. Han förklarar att det egentligen handlar om en kompisrelation. Det 

beror på hur man själv vill bli behandlad av sin kompis menar han. Det är exakt samma 

relation mellan kunderna och företagen. Företag ska däremot ha en oerhörd respekt för 

kundernas integritet och för de som inte vill ha reklam i brevlådan menar han. Därför så ska 

företagen inte heller belasta dem med reklam, för de blir i slutänden inga bra kunder heller 

menar Nordek. 

Som till exempel IKEA som har lyckats komma så långt i sina kampanjer att 

kunderna inte längre ser deras kataloger som DR utan som 

konsumentinformation. Lyckas man bli så duktig som IKEA, och nå så långt som 

företag, så har man kommit väldigt långt på vägen. (Nordek, 2011-04-27) 

  



   

38 
 

5. Diskussion 
 

I detta kapitel har vi valt att ställa vårt teoretiska underlag mot den empiriska 

undersökningen som vi genomfört under vår arbetsprocess. För att kunna bistå med 

utvecklingsförslag i nästa kapitel så har vi först valt att belysa vad DR är. Därefter valde vi 

att klarlägga hur den uppfattas och vilken roll som den har för företagen gentemot 

konsumenterna. Vidare så har vi deducerat på vilket sätt som DR kan utvecklas så att den blir 

mer accepterad bland konsumenterna.  

 

 

5.1 Direktreklam – en definition 
 
Stone och Jacobs (2001) förklarar att DR har funnits väldigt länge. Författarna menar att 

kanalen redan fanns innan radion, TV, telemarknadsföring, e-post och internet var aktuellt. 

Enligt författarna så är DR en kanal som idag används för att kommunicera med kunderna på 

ett direkt sätt. Percy och Elliott (2009) menar att företag levererar DR med varierande 

meddelanden till konsumenterna, genom att till exempel använda sig av broschyrer, flygblad 

eller CD-skivor. 
20

Nilsson väljer att definiera DR som det medium som skickas ut av 

företagen till kundernas brevlådor i pappersform för att uppnå en kommunikation. 
21

Ekensteen väljer att definiera DR som den reklamtyp som kan skickas hem genom 

brevlådan vilken också går att mäta.  Enligt oss så är DR de reklamblad som konsumenterna 

mottar genom brevlådan, flera gånger i veckan. Den består av all sorts reklam som omfattar 

både broschyrer, kataloger, tidningar, flygblad, men även cd skivor. DR kan också, enligt oss, 

utgöra bilagor som kombineras med olika dags och kvällstidningar. 

Armstrong och Kotler (2011) väljer att definiera DR som DM då processen består i att skicka 

påminnelser, erbjudanden och annonser till olika individers fysiska eller virtuella adresser. 

Bonde - Teir och Westerståhl (2005) instämmer med det och tillägger att DR också kan vara 

en del av DM om ett företag vill kunna använda kanalen för att få respons ifrån kunden. Percy 

och Elliott (2009) anser att DR är ett av de populäraste elementen inom DM idag, då Bird 

(2000) framhåller att DR är det första man tänker på när man hör ordet DM. Författaren 

förklarar att DR är ett verktyg som DM använder. 
22

Kontin förklarar att DR hör till segmentet 

DM som handlar om en direkt kommunikation mellan en avsändare och en mottagare. 
23

Teller 

förklarar att när DR anländer till individens brevlåda så innebär det också att den tar en 

direktkontakt med konsumenten. Direktkontakten medför sedan att DR även blir mer 

personlig och kan klassas som DM. Vi uppfattar därför DR som ett verktyg vilket är kopplat 

till olika strategier inom DM. Verktyget siktar på att skapa en individuell kommunikation 

mellan företagen och kunderna. Därför kan DR identifierats som ett verktyg som är byggt av 

DM.  

Företagens syfte med att använda DR är att stärka public relations, försäljning och 

marknadsföringen anser Meisner (2006). Ändamålet med den processen är enligt författaren 

                                                             
20 Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
21 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
22 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam AB, personlig intervju den 28 april 2011 
23 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
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att företag skall kunna uppnå de strategiska mål som sätts av DM.  Enligt 
24

Nordek så kan 

företagen använda DR som både huvudmedia eller som ett stödjande media. Kontin anser 

också att DR har tre huvudsakliga syften, vilket är en sammanställning av de olika syften som 

vi fått ta del av bland våra respondenters åsikter.  

 Driva företagens försäljning  

 Informera om företagens olika produkter eller tjänster 

 Bygga varumärken  

Vi anser att syftet med DR är att företagen skall kunna förmedla en kunskap om ett företags 

sortiment eller produktpriser. DR skall skapa trafik till företagens butiker men kan också 

användas för att bygga varumärken och skapa kundmedvetenhet.  

5.2 Direktreklamens roll  
 

Stafford, Lippold och Sherron (2003) förklarar att den högsta genomsnittliga försäljningen per 

vecka resulterar i kombinationen mellan MM, som till exempel radio och TV, tillsammans 

med DR. Kontin delar detta resonemang då han anser att kombinationen mellan DR med TV 

eller radio är väldigt intressant. Nilsson förklarar att SIBA valt att kombinera både den ADR 

och den ODR med TV och radio. Ekensteen och Kontin anser att DR är väldigt bra att 

kombinera med andra medier då kanalerna innehåller olika egenskaper och färdigheter. Vi 

anser att DR är ett kraftfullt verktyg som både kan fungera ensamt och tillsammans med andra 

marknadsföringskanaler. Om företagen skulle kombinera DR med andra verktyg så anser vi 

att det skulle kunna öka intensiteten i deras budskap till mottagarna. Som vi tidigare har 

nämnt så är DR ett verktyg som är väldigt bra på att driva trafik till butik och informera om en 

produkt eller tjänst. Däremot så är DR lite svagare när det gäller varumärkesuppbyggnad 

anser vi. 

Stafford, Lippold och Sherron (2003) framhåller att konsumenter i allmänhet både har 

positiva och negativa känslor gentemot DR. Nilsson och 
25

Larsson anser att deras kunder 

upplever DR som något positivt då den betraktas som tilltalande. Armstrong och Kotler 

(2011) menar att DR kan upplevas som negativ om intresset för den saknas hos mottagarna. 

Enligt Svd (2011) så tackar idag, cirka en fjärdedel av Svenska folket, nej till DR. Den 

undersökningen visade på en ökning med 2 procent, enbart under en halvårsperiod. Bird 

(2000) förklarar att under 2000 - talet så har volymen med DR ökat, vilket också bidragit till 

att konsumenterna börjat uppleva den som irriterande. Det här är något som Larsson ger ett 

bra exempel på då han förklarar att Nettos expandering av sina butiker har medfört att deras 

DR ökar med cirka 200 000 exemplar per år.  Teller förklarar att DR är ett starkt och 

framväxande media i USA. Han menar att volymen av DR ständigt ökar och hur 

konsumenterna uppfattar kanalen, beror helt på relevansen i budskapet. Vår uppfattning av 

DR är att kanalen kan upplevas som både något negativt och positivt. Konsumenterna 

tenderar tyvärr att identifiera DR som skräppost men enligt oss så har kanalen fortfarande 

visat sig vara väldigt populär. DR i Sverige är idag mycket stark då den ständigt ökar i volym. 

Trots den nya utvecklingen av de digitala kanalerna så anser Armstrong och Kotler (2011) att 

DR fortfarande kan hävda sig som det mest populära mediet. Författarna tycker att DR:s 

fysiska element ger konsumenten extra värde av att kunna hålla reklamen i handen och läsa 

igenom den. Författarna förklarar att DR kan förstärkas via internet då den kombinationen gör 

den mycket starkare. Enligt Stone och Jacobs (2001) så tvivlade många på DR:s framtid i 

                                                             
24 Tomas Nordek, Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
25 Henrik Larsson, Marknadschef på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
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samband med utveckling av de nya digitala kanalerna. Författarna förklarar att kanalen ändå 

är väldigt stark, kanske till och med starkare än vad den var förut. Nilsson menar att 

varuhandelsbutikerna inte har samma chans att utnyttja internet på samma sätt som företagen 

kan göra i andra branscher. Anledningen till det är att företagen handskas med dagligvaror, då 

dessa varor betecknas som färskvaror. Enligt oss så har inte heller DR påverkats i någon 

större omfattning av de nya digitala kanalerna som till exempel sms och e-post. ADR har 

däremot påverkats mer av dessa digitala kanaler än vad ODR har gjort. Vi tror att 

konsumenterna idag fortfarande vill ha reklamblad i brevlådan då det skapar en känsla av att 

få hålla den i handen, vilket även överensstämmer med det som Larsson och Hultén tidigare 

uttalat sig om. I det avseendet har vi också fått uppfattningen om att kombinationen mellan 

DR och internet är den som är bäst lämpad inom elektronik branschen och inte i 

livsmedelsindustrin. Vi anser också att DR kan uppfattas som skräppost om det inte finns en 

relevans bakom avsändarnas utskick och mottagarnas intressen. Det här är också något som 

samtliga av våra respondenter är överens om då begreppet kan ses som kärnan bakom 

parternas relation. 

Att DR uppfattas som skräppost av konsumenter anser Sargeant och C. West (2001) som 

något felaktigt. Enligt författarna så bör företagen istället vara noga med att rätt information 

når rätt kund. Detta bekräftas av Armstrong och Kotler (2011) som framhåller att anledningen 

till att DR har fått imagen av att vara skräppost är att reklamen skickas ut till folk som inte är 

intresserade av dess innehåll. Nordek tycker att en del av DR är irrelevant vilket också 

stämmer med det Teller förklarar. Han menar att orsaken till den här negativa imagen är att 

det finns irrelevanta meddelanden i DR. Både Larsson och Nordek förklarar att DR anländer i 

stora mängder till konsumenterna och därför så kan reklamen upplevas som skräp. Liksom 

våra respondenter, så anser även vi att DR kan uppfattas som skräppost. Anledningen till det 

är, som tidigare nämnts, att det måste finnas en relevans bakom avsändarnas utskick och för 

mottagarnas intressen. Därför anser vi att relevansen kan betraktas som kärnan bakom 

företagens och konsumenternas relation till varandra. DR upplevs som positiv av 

konsumenterna så länge mottagaren är intresserad av budskapet. En av företagens uppgifter är 

därför enligt oss att försäkra relevansen. 

5.3 Styrkor och svagheter 
 

Armstrong och Kotler (2011) menar att DR består av både flexibilitet och selektivitet, samt 

innehåller en hög grad av individualisering. Enligt Percy och Elliott (2009) så har DR också 

en väldigt stark förmåga att nå ut till sina utvalda målgrupper för att kunna leverera ett konsist 

meddelande. Nilson menar att SIBA alltid märker av en markant skillnad i sin försäljning 

inom de första dagarna när DR har skickats ut. Det är något som också Larsson förklarar, då 

han anser att DR är extremt bra på att driva trafik till deras Netto-butiker. En annan fördel är 

att DR är mätbar och väldigt köpdrivande förklarar Nordek. Diepen, Donkers och Franses 

(2009) menar att verktyget också kan bidra till att en positiv, familjär attityd uppstår hos 

kunden gentemot företaget. Författarna förklarar att DR är väldigt bra på att förstärka ett 

meddelande till skillnad mot andra medier. Här gör även Nordek ett intressant konstaterande 

då han anser att DR tydligt kan kopplas till den känslan av att ta emot ett kärleksbrev som han 

tidigare nämnde. Vi anser att de största fördelarna med DR är att verktyget är väldigt 

selekterbart, flexibelt, kostnadseffektivt samt försäljningsdrivande. DR möjliggör för företag 

att kunna kommunicera med en bred målgrupp, samtidigt som en privat, tät, individuell 

kommunikation kan föras med konsumenten. Däremot så tycker vi att relevansen för 

budskapet måste finnas med mellan avsändaren och mottagaren. Vi tycker att därför 

mottagarens positiva känsla av ett utskick med DR är direkt kopplat till relevansen. Saknas 
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relevansen så resulterar det istället i att kunden får en negativ känsla gentemot företaget och 

deras DR. 

Bonde - Teir och Westerståhl (2005) förklarar att svagheten med DR är att den har svårt för 

att differentiera sig bland all annan post i brevlådan. Författarna menar att DR även kräver 

väldigt mycket förarbeten från företagen innan den kan skickas ut till konsumenterna. Enligt 

Posten (2011) så är den största nackdelen med DR att den oftast uppfattas som skräppost i 

samhället. Enligt Diepen, Donkers och Franses (2009) så kan en alltför överdriven och 

ihållande utskickning av DR, på sikt skada ett företags varumärke då den bidrar till ökad 

irritation hos konsumenterna. Ekensteen, Nordek och Kontin förklarar att DR också har 

väldigt långa ledtider som i sig också bidrar till att verktyget får väldigt höga 

kontaktkostnader per utskickad enhet. Vee, Miller och Bauer (2008) anser också att mediet 

har en relativt låg frekvens i att kunna skapa uppmärksamhet för ett företags varumärke. Det 

är något som Larsson instämmer med det då han anser att DR faktiskt är relativt svag på att 

bygga varumärken. Han tycker också att samtliga DR utskick idag har en alldeles för hög 

frekvens samtidigt som reklamen distribueras i alldeles för stora volymer.  

Vi uppfattar inte att ledtiderna med DR kan ses som någon stor nackdel med verktyget. Alla 

medier kräver mycket förarbeten, vilket även Ekensteen instämmer med. De nackdelar som vi 

ser med DR är att den faktiskt generaliseras som skräppost av konsumenterna i samhället. 

Anledningen till det är att det räcker med att ett enda reklamblad i brevlådan inte är tillräckligt 

relevant för konsumenten, så kan han/hon bli irriterad över detta. Konsekvenserna med 

irrelevanta meddelande anser vi kan ge upphov till att all reklam generaliseras hos 

konsumenterna. Det leder till att det skapas en dålig attityd gentemot DR överlag, samt att 

företagens image kan skadas. 

Miljöaspekter 

Demetriou. P (2009) förklarar att företag numera har börjat göra DR mer miljövänlig genom 

att agera mer ansvarsfullt och bidra med en positiv medverkan på miljön. Det här bekräftas 

även av Ekensteen som förklarar att en lansering av ett miljövänligt alternativ av DR, 

samtidigt betecknar den som miljöfarlig vilket inte heller är bra. Våra respondenter anser att 

miljöfrågan är irrelevant, då DR inte är mer miljöfarlig än någon annan 

marknadsföringskanal. Enligt Reklamfritt (2011) så kan konsumenterna däremot rädda 

världen om de tackar nej till DR. Enligt samma källa så handlar miljöpåverkan väldigt mycket 

om alla de koloxidutsläpp som orsakas av transport, produktion och distribution av DR samt 

den negativa påverkan på träden. Enligt Ekensteen så finns det en felaktig uppfattning hos 

konsumenterna idag om detta då många i samhället upplever pappersprodukter som något 

farligt för miljön oavsett om det är tidningar eller reklam. Kontin anser att miljöfrågan inte 

heller kan ligga till grund för den image som konsumenterna har skapat sig av DR, det vill 

säga att den betraktas som skräppost. Nordek upplever istället DR som ett miljövänligt 

marknadsföringsverktyg då han förklarar att den faktiskt kan återvinnas upp till sju gånger 

vilket är riktigt bra. Larsson anser att det finns många diskussioner kring förhållandet mellan 

miljön och DR. Han menar att DR kan bli mer miljövänlig om företagen lär sig att skicka DR 

till rätt kunder. Då minimeras också spillet vilket gynnar både företagen och miljön, då 

företagen slipper trycka upp onödig reklam som sedan ändå slängs av de ointresserade 

konsumenterna. Om DR riktas rätt så menar även Naturskyddsföreningen (2011) att 

träffprocenten skulle förbättras samtidigt som volymen skulle minska. Då skulle både miljön, 

konsumenterna och företagen i slutänden tjäna på det. 
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Enligt oss så är frågan ifall verktyget verkligen är miljövänligt, mycket kontroversiell. Det 

pågår ständigt en diskussion kring DR och dess miljöpåverkan mellan branschens olika 

aktörer. Vi märker att olika företag som till exempel Posten och Svensk Direktreklam AB har 

uppmärksammat miljöaspekten inom DR då de har lanserat olika miljövänliga alternativ. Att 

företagen sedan lanserar sådana erbjudanden visar, enligt oss, att det finns aspekter som går 

att förbättra på vägen mot att få DR mer miljövänlig. Vi tror också att detta har skapat något 

slags erkännande från företagens sida, att de helt enkelt känner sig skyldiga till att göra något 

för miljön. Vi håller också med våra respondenter angående deras miljöresonemang för DR. 

Om företagen skulle kunna försäkra relevansen med utskicken, så anser vi också att det skulle 

kunna leda till att spillet av DR reducerades. Samtidigt tror vi att det skulle kunna förändra 

verktygets image hos konsumenterna om att betraktas som skräppost.  

5.4 Adresserad/Oadresserad direktreklam 
 

Sargeant och C. West (2001)  förklarar att ADR är mer personlig medan ODR används som 

dörr till dörr reklam vilket även 
26

Teller intygar. 
27

Ekensteen förklarar att ODR har ett högre 

imagevärde än vad ADR har. Han menar att ODR är mindre personlig då den upplevs som 

mindre påträngande för konsumenterna. ADR används däremot istället för att nå befintliga 

kunder förklarar han. Bird (2000) menar att ADR är ett mycket populärt media som används 

av företagen för att bygga relationer. Författaren menar att ADR ger företag en möjlighet till 

en individuell kommunikation med både de befintliga och nya kunderna. 
28

Nilsson förklarar 

däremot att deras ADR på SIBA enbart går till deras befintliga kunder. Bird (2000) menar att 

ODR har samma egenskaper som ADR men att den däremot är mindre selektiv. ODR är 

mycket bra på att skapa en mätbar respons menar Sargeant och C.West (2001). 
29

Nordek 

menar att ODR kan jämställas med massmedia i en större utsträckning. Ekensteen instämmer 

med det, då även han väljer att beteckna ODR som ett masskommunikationsmedium. Det 

resonemanget delar även 
30

Larsson då han förklarar att Nettos utskick uteslutande sker inom 

butikernas närområden. Vidare förklarar också Ekensteen och Nordek att företag idag bör 

kombinera både ADR och ODR i sin marknadsföring. Skälet till det är för att ODR har en 

stark effekt på en bred kundgrupp medan den ADR är bra på att kommunicera med de 

befintliga kunderna.  

Vår uppfattning är att ADR inte bara skiljer sig ifrån ODR via adresslappen eller portot som 

är kopplat till kunden. ADR är också mer personligt inriktad som skapar en närkontakt mellan 

kunden och företagen vilket möjliggör ett relationsbyggande. ODR har också många av de 

egenskaper som ADR har fast den innehåller inga personliga kontaktuppgifter, vilket kan ses 

som en fördel då vi instämmer med våra respondenter om att den betraktas som mindre 

påträngande. ADR tycker vi ska ha första prioritet då den används både nationellt och 

regionalt. Enligt oss är också ODR områdesinriktad och koncentrerar sig till närområden där 

företagens butiker befinner sig. Vi ser därför ODR och ADR som komplement till varandra då 

företagen borde använda sig av båda i olika utsträckning. Enligt oss så fungerar ADR mycket 

bättre i rollen att bygga varumärken medan ODR är bra på att driva försäljning till butikerna. 

Genom att kombinera dessa så kan det bidra till att företagen kan uppnå olika fördelar.  

                                                             
26 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
27 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
28 Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
29 Tomas Nordek, Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
30 Henrik Larsson, Marknadschef på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
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5.5 Kunddatabasens betydelse 
 

Enligt Sargeant och C. West (2001) kan DM ta reda på konsumenternas behov och 

tillfredställelse genom att spara och sortera kundinformationen i olika databaser. Ekensteen 

förklarar att den enda strategiska resursen som finns för ett företag år 2011 är dess kunder. 

Han förklarar att databaserna används till att identifiera kunderna för företagen. Armstong och 

Kotler (2011) anser att en god databas ger företag en fullkomlig koll på kunderna och deras 

beteende då ett företag inte är bättre än vad de vet om sina kunder. Sargeant och C. West 

(2001) menar också att databasen är hjärtat för alla marknadsaktiviteter med DR. Nilsson 

anser att databaserna bidrar med information till företagen för att vidare kunna formulera ett 

passande budskap till kunderna. Vi anser att de flesta företag idag använder sig av 

kunddatabaser för att kunna kommunicera med sina kunder på ett intensivt och effektivt sätt. 

Syftet med databaser är enligt oss att den skall lagra och organisera kunddata. Då kan 

företagen att lättare upptäcka till exempel lönsamma kunder, skapa en individuell 

kommunikation med kunderna samt anpassa erbjudanden för olika kampanjer. Vi tycker 

också att databasen har en stor betydelse för företagen genom att den möjliggör till att de får 

tillräcklig kunskap om kunderna och dess beteenden. Databasen betraktar vi därför som ett 

starkt konkurrensmedel på dagens hårda marknad.  

Sargeant och C. West (2001) förklarar att databaser oftast innehåller information om 

kundernas, namn, adresser, telefonnummer, e - post, kundhistorik, tidigare transaktioner, 

beställningar samt kontouppgifter. Författaren menar att databasen också kan innehålla 

information om olika livsstilar och geodemografiska faktorer om företagens olika kunder. 

Nilsson anser att den information som ligger lagrad i deras databaser är köptransaktioner och 

kundernas kontakt och kontouppgifter. 
31

Kontin förklarar att deras Svensk Direktreklam AB 

har information angående olika demografiska faktorer, exempelvis inom vilken stadsdel som 

människor tjänar bäst, ålder, kön, samt livsstilar. Genom att företagen lagrar information i 

databaser så anser vi att de kan identifiera olika köpmönster hos kunderna i form av olika 

kundprofiler. Anledningen till detta är att företagen skall kunna följa upp köpbeteenden och 

basera sina erbjudanden på dessa kunddata. 

Sargeant och C. West (2001) talar om två informationskällor, en intern och en extern. Stone 

och Jacobs (2001) anser att den informationen som behövs för att starta en databas, redan 

finns inom företaget. Författaren menar att det är den informationen som utgör den interna. 

Enligt Nordek så brukar företag rent generellt låna adresser av varandra för att kunna samla in 

sina kunddata. Till exempel om företag A lånar av företag B samtidigt som B får tillgång till 

kundlistor från A. Det här är den externa informationskällan vilket vi anser har som uppgift 

att komplettera den interna källan med information som andra företag och organisationer har 

samlat in. Vi anser att företagen använder sig av denna källa därför att den gör det möjligt för 

företag att komma i kontakt med nya potentiella kunder. Kunddatabaser kan därför antingen 

bytas eller hyras ut mellan olika företag. Det finns även företag som enbart arbetar med att 

sälja kontaktuppgifter och information till företag angående olika livsstilar och hobby som 

vanliga företag har svårt för att samla in. Vi anser att den interna kundinformationen är den 

främsta och största informationskällan. Företag börjar oftast med att samla in kunddata genom 

exempelvis kundkort och medlemskap. När kunderna använder korten så registreras 

köpmönstret i databasen, vilken också är ett villkor från företaget för att kunden skall få bli 

medlem.  

                                                             
31 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam, personlig intervju den 28 april 2011 
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Stone och Jacobs (2001) lägger stor vikt vid uppdateringen av kunddata. Enligt författarna så 

bör företag ständigt uppdatera sina kundlistor om kundernas demografiska och geografiska 

livsförändringar för att därefter kunna anpassa budskapen till kunderna. Samtliga av våra 

respondenter förklarar att företag borde uppdatera sina databaser minst ett par gånger om året 

och helst jobba med den kontinuerligt för att kunna behålla relevansen i sina meddelanden. 

För att kunna skicka ut DR med erbjudanden som har bra relevans för konsumenterna så bör 

företag enligt oss uppdatera sina databaser med jämna mellanrum. Detta för att säkerställa att 

rätt information når ut till rätt kund.  

5.6 Kundens integritet 
 

Godin (2000) förklarar att konsumenternas tidsbrist ofta konfronterar företagens behov av 

uppmärksamhet. Enligt författaren så avser de allra flesta utskick med DR att störa 

individerna i deras privatliv. Det här förtydligas även av det som Stone och Jacobs (2001) 

belyser med kundernas förhoppningar. Författarna förklarar att konsumenternas förväntningar 

på sina privatliv ofta tenderar att krocka med företagens informationshantering. Enligt våra 

respondenter så behandlar företagen idag sina kunders integritet med respekt, vilket är en 

viktig grundsten i en bra kund och företagsrelation. Enligt företagen så litar också kunderna 

på att informationen är relevant för dem. Kontin menar också att kunden alltid har ett val och 

att dess integritet alltid har möjlighet att skyddas genom att endast sätta upp en nej-tack-till- 

reklam skylt på dörren. Ekensteen och Nilsson menar att kundernas integritet handlar om att 

visa respekt för den enskilda kunden i det enskilda fallet. Men också av att budskapet skall 

vara tillräckligt relevant som matchar konsumenternas önskemål menar de. Vi anser att 

företag oftast vill se till sina egna intressen och prioriteringar när det gäller DR. Istället för att 

granska ifall utskicken verkligen har nått ut till rätt konsument så ligger prioriteringen istället 

i att konsumenterna har mottagit informationen genom brevlådan. Det här är något som vi 

tycker att företagen kan bli mycket bättre på för att konsumenternas integritet skall 

respekteras i en ömsesidig relation. 

Sargeant och C. West (2001) menar att säkerheten inom många organisationer inte alltid är 

den bästa. Desto mer personlig information som en kund lämnar till ett företag, desto större 

säkerhet måste företagen sedan iaktta för att skydda kundens integritet. Kontin menar däremot 

att de svenska konsumenterna idag har accepterat att finnas med i avsändarnas 

databasregister. Han tycker däremot att det är mycket viktigt att företagen kan garantera en 

säker lagring av dessa kunddata. Nordek menar att kundernas integritet inte kränks så länge 

som avsändarens information är relevant för mottagaren. Vi instämmer med våra respondenter 

om att de svenska företagen är duktiga på att respektera och skydda kundens integritet. Enligt 

oss så är säkringen av kunddata något mycket viktigt därför att minsta lilla slarv av företagen 

kan leda till stora skador för varumärkesimage.  

Harridge - March (2008) menar att det är viktigt att företag inte missbrukar konsumenters 

förtroende genom att till exempel låta andra företag få tillgång till kundernas information. 

Författaren förklarar att påföljder som då kan uppstå är begränsad kommunikation eller i 

värsta fall ett avslut på kundrelationen. Teller och Larsson framhåller att irrelevansen av ett 

budskap ses som ett intrång på konsumenternas integritet. De menar att konsumenternas 

integritet kan skyddas om bara företagen skickar relevant information till rätt konsument. 

Enligt oss så har relevansen i ett erbjudande en viktig roll för att kunden skall känna att dess 

integritet är skyddad. Om inte budskapet i DR är relevant så tenderar det till att kunden blir 

irriterad över mottagandet av onödig information.  
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Bonde - Teir och Westerståhl (2005) förklarar att utelämnandet av personuppgifter kan 

förekomma mellan olika företag. Nordek förklarar att när väl en kund har ingått ett avtal med 

ett företag så har företaget rätt till att sälja dennes information vidare. Om kunden skulle 

känna sig kränkt så kan han/hon lägga till sig i Nix – spärregister menar han. Ekensteen menar 

att företag idag är väldigt bra på att följa och respektera branschens etiska regler. Enligt 

Svensson (2008) så talar MFL om att obeställd reklam faktiskt får skickas om inte individen 

tydligt har motsatt sig detta. Enligt Datainspektionen (2011) så är det tillåtet för företag att 

byta kundregister emellan sig så länge som de båda arbetar inom samma bransch. Enligt 

samma källa får också företag behandla kunduppgifter utan att först få konsumentens 

samtycke till det. Villkoret är att företaget först ska ha gjort en intresseavvägning om att få 

använda personuppgifterna. Den intresseavvägningen måste också vara starkare än 

konsumentens behov av att få sin integritet skyddad. Vi anser därmed att konsumenter i 

dagsläget har två val för att kunna skydda sin integritet mot ovälkommen DR i brevlådan. 

Första valet är att sätta upp en skylt med nej-tack-till-reklam eller att helt enkelt Nix – 

registrera sig. Båda valen leder däremot till att konsumenten inte kommer att få någon DR i 

brevlådan. Dessa val tycker vi är bra i det hänseendet att det går att tacka nej till DR och att 

integriteten respekteras hos de konsumenter som absolut inte uppskattar kanalen. Nackdelen 

med dessa val är att konsumenterna tvingas till att tacka nej till all DR, vilket också skapar 

problem för de konsumenter som faktiskt vill ha viss DR anser vi.  

5.7 Permission marketing 
 

Bara för att ett företag vill ha en relation med en kund så kanske inte kunden vill ha en 

relation med företaget menar Harridge – March (2008). Godin (2000) förklarar att PM handlar 

om att utveckla ett samtycke från kunden i deras relation till företagen. Samtycket handlar om 

att det krävs ett tillstånd från mottagaren om att bli kontaktad med DR från en avsändare 

menar Bonde - Tier och Westerståhl (2005). När konsumenten har gett sitt tillstånd om att bli 

kontaktad så har företagen sedan rättigheten till att skicka ut DR förklarar författarna. Det här 

samtycket väljer författarna att definiera som opt-in. 
32

Kontin förklarar att PM är en 

marknadsföringsteknik som gör det möjligt för en konsument att kunna tacka ja eller nej till 

den DR som denne finner intressant. 
33

Ekensteen väljer att jämföra PM med det 

tillvägagångssättet som redan finns med nej-tack-till-reklam skyltarna. 
34

Nilsson och 
35

Larsson förklarar att samtycket är något mycket viktigt. De menar att den ADR kan 

underlätta att försäkran om en bra relevans i ett budskap når rätt mottagare, då den redan är 

personligt adresserad till mottagaren. Vi ser PM som ett sätt att få kunden mer delaktig i 

kommunikationsprocessen. Kunden förvandlas här från att vara en passiv mottagare till att bli 

en aktiv medverkare som bidrar med sina åsikter och synpunkter. Vi tycker att PM kan 

effektivisera kommunikationen genom DR på ett sätt som reducerar överföringen av onödig 

information.  

Broomé och Ridderstad (2009) förklarar att PM möjliggör en utveckling av relationen mellan 

konsumenterna och företagen då den riktar sig till att vinna kundandelar. Om företagen inger 

ett förtroende inför varje enskild kund så kommer också fler köpbeslut att tas menar 

författarna. Kontin förklarar att PM inte går att implementera på ODR, men han tror däremot 

att det är fullt möjligt på den ADR. Enligt honom så har företagen stora möjligheter att kunna 

säkra relevansen i ett budskap till kunderna. Med hjälp av ADR, så kan företagen selektera 

                                                             
32 Göran Kontin, VD på Svensk Direktreklam AB, personlig intervju den 28 april 2011 
33 Michael Von Ekensteen, VD på Swedma, personlig intervju den 28 april 2011 
34 Claudia Nilsson, Informationsansvarig på SIBA AB, postenkät den 28 april 2011 
35 Henrik Larsson, Marknadschef på Netto marknad Sverige AB, telefonintervju den 26 april 2011 
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och endast använda relevant information genom att samla in tillräckligt med data om kunden 

och bortse från den irrelevanta informationen. Enligt Nilsson så kan relevant information även 

hjälpa företag med att kunna uppehålla och utveckla sina nuvarande kundrelationer. Enligt 

Ekensteen så tröttnar inte konsumenter på företagens budskap så länge som avsändarna kan 

försäkra att informationen är relevant. 
36

Nordek tycker att PM är bra i det fallet då företag får 

en kundgrupp som vill ha deras produkter. Däremot så anser han att PM bidrar till att 

kunderna går miste om information som andra kunder istället får lida av. Vår uppfattning om 

PM är att den fungerar väldigt bra i det hänseendet att den reducerar kostnaderna för 

företagen, möjliggör till valmöjligheter för kunderna samt ökar relevansen i budskapen. 

Konsumenterna kan också med hjälp av PM välja vilket företag som de vill bli kontaktade av. 

Därmed så slipper konsumenten också att få irrelevant DR i brevlådan. Vi anser att en bra 

metafor för detta är det fallet med Åhléns som Kontin tidigare nämnt. Där fick han 

hemskickat damunderkläder, vilket han ansåg var väldigt irrelevant för honom. Ett annat 

exempel är det som vi tidigare nämnt i kap. 1 där vår gruppmedlem fick DR hemskickad från 

en damaffär med dennes namn, adress och kundnummer. Även här anser vi att informationen 

var väldigt irrelevant för just honom.  

Godin (2000) förklarar att en opt-lösning kan implementeras via nätet så att skräddarsydda 

lösningar kan skapas via e-post. Tezinde, Smith och Murphy (2002) menar att den processen 

sker genom att konsumenten först registrerar sig på företagets hemsida. Genom den processen 

så har kunden alltid själv ett val förklarar författarna. Även Bonde - Teir och Westerståhl 

(2005) förklarar att processen har medfört att det blivit svårare för företag att kommunicera 

med konsumenterna. Författarna förklarar att företagen som har de intressantaste 

erbjudandena, vilka vars budskap är relevanta för konsumenterna, är de företag som får 

uppmärksamhet. Ekensteen förklarar att konsumenterna inte alltid vet vad som är bäst för dem 

själva då det är omöjligt för dem att söka upp allt som de är intresserade av. Nordek tycker att 

företagen istället borde kunna lösa problemet själva inom branschen. Både Nordek och 

Ekensteen hoppas att PM inte kommer att få ett allt för stort inflytande på branschen i 

framtiden och tror inte heller på en modell för det. Däremot så tror både 
37

Teller och Nordek 

att marknaden faktiskt rör sig mot PM. Teller tror inte att konsumenterna i framtiden vill bli 

behandlade som passiva mottagare. Han anser att konsumenterna istället vill vara mer 

delaktiga kring det som sker runt omkring dem. Teller tror att PM på sikt kan leda till att 

relationen mellan parterna kan bli ännu starkare. Trots att samtliga av våra respondenter 

ogillar PM inom DR så är de ändå överens om att marknaden är i rörelse mot det. Detta 

resonemang instämmer med vad Bonde - Teir och Westerståhl (2005) nämner om framtiden 

med DR.  

Vi märker att aktörerna i branschen är rädda för en modell som de tror kan leda till en 

minskad kommunikation med kunden. Detta märkte vi framförallt på våra respondenter under 

intervjuerna, då de ogillande idén med PM. Vi själva tycker att relevansen är ett mycket 

aktuellt problem som företag behöver göra någonting åt. Om problemet skulle lösas, skulle 

det kunna leda till att kunderna i slutändan känner sig mer respekterade av företagen. Vi anser 

även att konsumenterna skulle känna sig mer uppmärksammade som individer och inte enbart 

som ett kundnummer. Problemet med relevansen löser man enligt oss, genom att tillämpa PM 

med DR.   

                                                             
36 Tomas Nordek, Försäljningsansvarig på Posten meddelande AB, personlig intervju den 27 april 2011 
37 Chuck Teller, VD på Catalog Choice, telefonintervju den 3 maj 2011 
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6. Utvecklingsmöjligheter 
 

I det sista kapitlet så har vi valt att presentera de resultat som vi har kommit fram till under 

arbetsprocessen genom att besvara vårt syfte. Kapitlet kommer därför att ta upp vilka 

potentiella utvecklingsmöjligheter som finns med DR för företagen. Med hjälp av dessa 

utvecklingsmöjligheter så hoppas vi att DR kommer att bli mer flexibel och effektiv i 

framtiden som både gynnar konsumenterna och företagen. Avslutningsvis har vi valt att ge 

förslag på vidare forskning med den här kanalen. 

 

 

6.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfråga 
 

Vi har i detta kapitel valt att besvara uppsatsens syfte och tydligt visa vad vi kommit fram till 

i vår undersökning.  I slutet av detta kapitel har vi även gett förslag på vidare forskning kring 

DR inför framtiden, vilket också bli avslutningen på kapitlet. 

Syftet med uppsatsen är att vi ska identifiera nya potentiella utvecklingsmöjligheter med 

direktreklam. 

För att kunna besvara vårt syfte så har vi valt att arbeta utifrån denna forskningsfråga; 

 Vilken betydelse har DR för företagen? 

 

Vilken betydelse har direktreklam för företagen? 

DR har både varit och är fortfarande idag ett mycket starkt kommunikationsmedium. 

Företagen använder sig av kanalen för att kunna få en direktkontakt med konsumenterna, 

vilken bidrar till att reklamutskicken får en personlig touch. Trots de nyutvecklade digitala 

kanalerna, som bidrog till att företagen förut tvivlade på DR:s framtida användning, så har 

den ändå klamrat sig fast hos företagen. DR erbjuder någonting extra för konsumenterna som 

de andra kanalerna inte kan konkurrera med. Det där extra som kunderna får, utöver 

reklamen, är det fysiska element som vi tidigare har nämnt. Känslan av att få hålla 

reklambladet i handen och bläddra igenom den är något som ingen annan kanal kan erbjuda 

konsumenterna. DR har också visat sig vara mycket effektiv när det gäller att kunna driva 

företagens försäljning och förmedla olika produkt och pris information. Kanalen möjliggör 

även att konsumenternas samtliga sinnen måste uppmärksammas av företagen.  

DR: egenskaper är inte enbart att driva försäljningen och informera om företagens utbud, utan 

kanalen kan även bygga varumärken och förstärka kundrelationer. Däremot så är villkoret för 

att DR ska kunna stärka kundrelationer, att den måste riktas rätt så att den vänder sig till 

intresserade konsumenter. DR är ett verktyg som är utarbetat av DM, som därmed siktar på att 

skapa en individuell relation mellan företagen och konsumenterna. Genom att företagen 

engagerar kunden i en direkt och personlig kommunikation så kan organisationerna på sikt 

även bygga stabila långvariga relationer som ledar till lojala kunder. Samtidigt som många 

kunder tenderar att irritera sig på DR, och tackar nej till den, så ökar ständigt volymen av 

reklamutskicken. Reklambladshögen som blir liggandes hemma hos konsumenterna tenderar 

att hela tiden växa samtidigt som företagen expanderar och satsar mer på DR. DR används av 
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företagen som både ett huvud och stödjande medium, men i båda fallen så bidrar kanalen med 

lönsamma resultat för företagen.  

Vi har identifierat problemet som vi anser ligger bakom många konsumenters irritation över 

DR. De fördelar som finns med DR är beroende av reklamens relevans. DR kan bli ineffektiv, 

irrelevant och störande om budskapet i reklamen inte intresserar konsumenten. Vi har tidigare 

nämnt att DR kommunicerar direkt med konsumenten då den anländer i kundernas brevlådor. 

Detta gör att DR blir mer personlig, och ett felmeddelande kan då resultera i att kunden 

uppfattar situationen som att företagen inte har koll på vad som är konsumenternas behov. 

Konsumenterna betraktar därför DR som skräppost vilket leder till att kanalen förlorar sin 

effektivitet. Desto mer personlig som kanalen tenderar att bli ju mer känsliga blir också 

konsumenterna.  

Vi har därför tittat på vilka möjligheter som finns för att kunna utveckla DR. Då vi märker att 

framförallt relevansen är det som är problemet, så handlar det helt enkelt om att företagen 

måste nå konsumenterna med rätt information. För att vi ska kartlägga vilka 

utvecklingsmöjligheter som finns för DR, så skiljer vi mellan ODR och ADR. Som vi tidigare 

nämnde i diskussionskapitlet så är den ODR bra på att kommunicera med konsumenterna 

lokalt i butikernas närområden. Den är däremot svagare när det gäller att skapa och bygga 

starka relationer med konsumenterna. ODR tycker inte vi behöver utvecklas, men däremot så 

behöver den minskas i volym, då syftet med den endast är att driva försäljning till företagens 

butiker. ODR används också för fler ändamål än att driva försäljningen. Vi tycker därför att 

företagen borde hålla sig till det ursprungliga syftet med ODR, att använda reklamen till att 

driva försäljningen till butikerna, och lämna över den resterande kommunikationen till ADR. 

Konsumenterna vill idag bli uppmärksammade som enskilda individer i samhället och inte 

enbart som en i mängden bland alla andra. Lyckas företagen med att få den personliga 

kontakten med konsumenten så har de uppnått en väldigt viktig konkurrensfördel inför 

framtiden. Den konkurrensfördelen möjliggörs via ADR som kommunicerar på en individuell 

nivå och är personligt inriktad. Företagen bör därför fokusera mer på den ADR. ADR är 

mycket effektiv på att skapa kundrelationer vilket medför att konsumenterna blir mer lojala 

inför varumärket. Den här lojaliteten kan företagen uppnå genom en nära relation till 

konsumenterna som både kan bidra till kundvärde och lönsamhet på sikt för båda parter. Vi 

anser därför att de utvecklingsmöjligheter som finns för DR är med ADR. Vi vill därför 

presentera ett alternativ som bidrar till en bättre kommunikation för både konsumenterna och 

företagen.  

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det med direktreklam? 
 

Idag bör kommunikationen mellan företagen och konsumenterna inte enbart baseras på 

avsändarnas villkor. Konsumenterna har idag tillgång till mycket information via internet. De 

kan själva värdera olika alternativ och erbjudanden som passar deras behov och önskemål. 

Som konsumenter så har vi redan kunskapen och valmöjligheten till att välja. Vi anser därför 

att företagen borde lägga märke till denna aspekt vid sina utskick med ADR. En modell kan 

utvecklas för detta, som kan försäkra att både konsumenterna och företagen gynnas. Modellen 

gör att konsumenten blir mer delaktig i form av att hans/hennes vilja och önskemål 

respekteras och tillfredställs. Konsumenten kan exempelvis få möjligheten att kontakta de 

företag som han/hon vill få reklam från och får därför registrera sig på organisationernas listor 

för att få erbjudanden. Detta kommer bidra till att företagen kan erhålla nya kunder som är 

initiativtagare och som verkligen vill ta kontakt med företagen, vilket också bidrar till ökad 

lönsamhet. Kunderna kan också i sin tur få sina önskemål uppfyllda genom att endast bli 
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kontaktad av de företag med de varumärken som de själva är intresserade av. Denna modell 

ger konsumenterna möjligheten till att kunna samtycka till utskicken och även välja bort den 

DR som uppfattas som irrelevant. På det sättet löser företagen flera problem, då konsumenten 

får chansen att både kunna registrera eller avregistrera sig till företagens databaser. Detta kan 

ske genom en teknisk modell som är baserat på internet, vilken kan skapa en koppling mellan 

företagen, konsumenterna och olika distributionsföretag som arbetar med ADR.  

Genom att engagera och ge konsumenterna valmöjligheten i den här processen så kommer 

företagen att respektera integriteten. Enligt våra primärkällor så är det klart och tydligt att 

marknadsföringen i företag som skickar ut DR tydligt går mot PM, där kunden samtycker till 

kontakten med reklamavsändaren. Däremot så tror vi inte att större delen av de företag som 

idag arbetar med ADR skulle vilja implementera den här idén i sina egna organisationer. 

Anledningen till det är att företagen är rädda för att lämna över makten till konsumenterna. 

Företag kan hävda att konsumenten inte vet vad som är bäst för honom/henne och därför skall 

de inte få friheten att få välja vilken reklam som de vill ha i brevlådan. Vi tycker däremot inte 

längre att detta resonemang stämmer, då konsumenter idag faktiskt har tillgång till mycket 

information. Konsumenterna bygger också hela tiden nya referensgrupper för att kunna dela 

information och erfarenheter med varandra. Enligt företagen som vi har varit i kontakt med så 

kan konsumenterna gå miste om information om de skulle börja reglera sina reklamutskick. 

Om makten lämnas över till konsumenterna, med valmöjligheten att kunna välja reklam i 

brevlådan, så anser vi att det kommer att generera till fler lönsamma och trogna kunder för 

företagen. 

Konsumenterna kan också med hjälp av modellen skydda sin integritet och begränsa 

överföringen av sina kontaktuppgifter till företagen. Integriteten kommer att skyddas genom 

att konsumenten själv kan välja till vilket företag som han/hon vill dela med sig av sin 

information. Kommunikationen mellan företagen och konsumenterna kommer även den att 

underlättas. Företagen slipper kontakta ointressanta kunder och kan istället fokusera på de 

mottagare som vill ha DR i brevlådan. På det sättet kommer relevansen att kunna förstärkas. 

Företagens databaser kommer enbart att baseras på kunddata från kunder som vill ha 

företagens reklam i brevlådan. Detta medför även att hanteringen av befintlig kunddata och 

skapandet av nya marknadsföringsstrategier, kan effektiviseras. 

Denna process kommer också att ha en positiv inverkan på miljön då utskicken endast 

kommer att nå de kunder som vill ha information företagen angående olika varor och tjänster. 

På det sättet bidrar det till att volymen av DR kommer att minska, samtidigt som utskickens 

träffsäkerhet ökar. När spillet av DR minskas så leder det även till att dess image som 

konsumenterna har skapat, att vara skräppost, kommer att förändras till något bättre. Alla 

vinstdrivande organisationer som distribuerar DR har idag som första prioritet att vara 

lönsamma, likt alla andra företag. Den här modellen kommer därför, om den implementerades 

i dessa organisationer, att kunna reducera distributionskostnaderna i strävan efter att öka 

lönsamheten. När företagen väljer att fokusera på de lönsamma konsumenterna, så förstärks 

också relationen till kunderna utifrån ett långsiktigt perspektiv.  

Vi anser att de valmöjligheter som finns för konsumenterna idag, Nix-register och nej-tack-

till-reklam skyltarna, inte erbjuder någon valmöjlighet för konsumenterna. I dessa fall så är 

kommunikationen endast enkelriktad till företagens fördel då konsumenterna har två val, 

antingen att ta emot alla DR utskick eller inga alls. Med tanke på att konsumenterna idag lever 

i en värld där tillgången till information i stort sett är obefintlig, med hjälp av bland annat 

internet, så tycker vi därför att dessa lösningar är ineffektiva.  Nej-tack-till-reklam skyltarna 

och Nix-registren bidrar till att konsumenterna går miste om information om de skulle tacka 
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nej till all DR. Om företagen istället skulle koncentrera sig mer på den ADR så skulle 

konsumenterna få möjligheten till att kunna välja från vilka företag som de vill ha reklam 

från. Den här modellen, med kundens samtycke, tror vi kommer att bli mer aktuell i framtiden 

vilket även bekräftas av det som flera av våra respondenter har uttalat sig om. Därmed så 

anser vi att dagens enda lösning på problemen, att utskicken av DR tenderar att bli irrelevanta 

för vissa konsumenter och de tvingas tacka nej till all DR, kommer att inom en snar framtid 

att försvinna för gott. Lösningen med hjälp av PM kommer enligt oss att gynna både 

företagen, konsumenterna och miljön.  

Förslag på vidare forskning med direktreklam 

Vi anser att DR skulle kunna undersökas ännu djupare utifrån de utvecklingsmöjligheter som 

vi hittills har presenterat i denna uppsats. Andra forskare skulle kunna undersöka 

konsumenternas synpunkter på DR för att kunna skapa sig en bredare uppfattning kring hur 

den förhåller sig. Vi anser därför att en intressant aspekt skulle vara att undersöka om och i så 

fall hur, idén med kundernas samtycke skulle påverka kundbeteendet.  Om ett företag 

implementerade en testversion, med en teknisk lösning som är baserat via internet, så skulle 

den kunna reglera relationen till kunden. Därmed så skulle dessa företag kunna uppnå nya 

fördelar gentemot sina konkurrenter. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

 Hur väljer ni att definiera direktreklam?  

 Vad är syftet bakom att använda direktreklam?  

 Hur använder företagen sig av direktreklam bland andra marknadsföringskanaler? 

Finns det potentiella kombinationer mellan direktreklam och andra kanaler? 

 Hur tror ni att konsumenterna idag upplever direktreklam?  

 Har användandet av direktreklam ökat/minskat under de senaste åren?  

 Har den tekniska utvecklingen av de nya digitala kanalerna påverkat direktreklam?  I 

så fall hur? 

 Varför tackar många konsumenter nej till direktreklam? Hur ser ni på det? 

 Varför tror ni att många konsumenter uppfattar direktreklam som skräppost? 

 Vilka för och nackdelar anser ni att direktreklam har i jämförelse med andra medier? 

 Ser ni direktreklam som ett miljövänligt marknadsföringsverktyg? 

 Hur ser ni på kritiken mot användandet av direktreklam pga. miljöfrågan? 

 Vilka åtgärder använder ni för att göra direktreklamen mer miljövänlig? 

 Hur skiljer ni mellan adresserad och oadresserad direktreklam?  

 Vilka använder ni mest och hur används dem? 

 Hur skickar företagen direktreklamen till konsumenterna? 

 Vilken typ är mest populär eller bäst passar er verksamhet? 

 Använder ni er av kunddatabaser? 

 Vad är syftet med den? Vilken betydelse har den för er verksamhet? 

 Vilken information lagras i den? 

 Hur samlar ni in era kunddata? Vilka källor använder ni t.ex. byter ni kundlistor med 

andra företag? 

 Hur ofta uppdaterar ni era databaser? 

 Hur hanterar företagen kundintegriteten? 

 Tycker ni att det är viktigt att konsumenten samtycker till att ta emot direktreklam? 

 Hur försäkrar ni att den relevanta informationen med direktreklam når rätt kund? 

 På vilket sätt bygger ni på era kundrelationer genom användandet av direktreklam? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

 How do you choose to define direct mail?  

 What is the purpose of using direct mail?  

 How do you think companies use direct mail, among other marketing channels? Are 

there any potential combinations between direct mail and other channels?  

 How do you think the consumers today experience direct mail?  

 Has the use of direct mail increased / decreased in recent years?  

 Does the technical development of new digital channels affect the direct mail? If so, 

how?  

 Why do many consumers refuse to receive the direct mail?  

 Why do you think many consumers perceive direct mail as spam?  

 What are the advantages and disadvantages do you believe that direct mail has over 

other media?  

 Do you see direct mail as an environmental friendly marketing tool?  

 How do you see the criticism of the use of direct mail? Environmental and privacy 

issues?  

 What measures could be used to make direct mail more environmentally friendly?  

 How do you distinguish between addressed and unaddressed direct mail?  

 Which one do you use most and how do you use it? 

 How do the companies send these mails to the consumers? 

 Which one do you think is the most popular or fit your business?  

 Do you think companies use databases? 

 What is the purpose behind databases? How important is it for your business?  

 What kind of information do companies store in it?  

 How do you think companies collect their customer data? What sources do they use? 

Do they exchange customer lists with other companies?  

 How often should companies update their databases?  

 How do you think that companies handle customer’s privacy?  

 Do you think it is important that the customer agrees to receive direct mail?  

 How do you think that the companies can secure that the relevance in the message by 

direct mail reaches the right customer?  

 How do you think is the best way to build on customer relations by using direct mail?  
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