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Sammanfattning 
 
 
Uppsatsens titel:  Marknadsföringsstrategisk paradox - En komparativ fallstudie av 

nätbaserade företags val av reklamkanal 
 
Ämne/Kurs:  FEK 582, Kandidatuppsats  
 
Datum:  2006-01-20 
 
Författare:   Adam Söderlund, Stefan Elkington, Maryam Asgarian,  
                                           Dmitrijs Dimants  
 
Företag:   CDON AB & AdLibris AB 
 
Nyckelord:  Traditionell marknadsföring, Internetmarknadsföring, Medieval, 

Internetreklam, TV-reklam, Internetbokhandel, Reklamkanal 
 
Syfte:  Att undersöka vilka de viktigaste faktorerna som ligger bakom 

nätbaserade företags val mellan TV-reklam och Internetreklam är, 
samt hur företagen bedömer dessa reklamkanalers 
kostnadseffektivitet. 

 
Metod:  Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod där vi har 

genomfört intervjuer med två nätbaserade företag. Vi har använt 
oss av både primär- och sekundärdata. Intervjuer har utförts på 
distans via e-post och telefonintervju.  

 
Teori: Vi har utgått från den kurslitteratur som vi bedömt vara mest 

lämplig för att beskriva företagens medievalprocesser. Vi har tagit 
upp olika teorier kring kommunikationsplanering, produkt, beslut 
och mätning av reklameffektivitet.  

 
Empiri: Vi har förenat våra intervjuer med de teoretiska referensramarna 

och utifrån dem samlat data för att kunna analysera och därmed 
kunna besvara våra frågeställningar.  

 
Slutsatser: Genom vår analys av våra intervjuer och användning av teorier har 

vi kommit fram till de tendenser som finns hos företagens 
medieval och dess effekter på försäljningen. Vi har kommit fram 
till att våra fallföretag har stark tilltro till TV-reklamens räckvidd 
och förmåga att kunna skapa uppmärksamhet. Vi tycker dock att 
det finns en systematisk överskattning av TV-reklamens 
effektivitet i förhållande till Internetreklam och i och med det en 
felaktig resursallokering på grund av val av reklamkanal.  
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Abstract 
 
 
Title:   Marketing strategic paradox - A comparative case study of the 

choice of advertising channel by Internetbased companies

    
Course:  FEK 582, Bachelor Thesis   

 
Date:  2006-01-20   

 
Authors:  Adam Söderlund, Stefan Elkington, Maryam Asgarian,  
                       Dmitrijs Dimants  

 
Companies:  CDON AB & AdLibris AB  

 
Keywords: Traditional marketing, Internet marketing, Choice of media 

channel, Internet advertising, Online advertising, TV advertising, 
Online bookstore, Advertising channel  

 
Purpose: The purpose with this thesis was to determine the factors that lie 

behind the choice between Internet and TV, made by Internet 
based companies, when deciding what to use as the advertising 
channel. 

 
Methodology: Our statistical data is based on qualitative research. We used both 

primary and secondary data. We have made interviews with four 
Internet based companies, using telephone and e-mail.  

 
Theoretical perspectives: We have chosen literature that we found relevant for this 

investigation. By following the hermeneutic approach we have 
gathered theories about products, decisions, measures and effects 
of advertising. 

 
Empirical foundation: We have gathered the result of interviews and theoretical reference 

and used these results to answer the questions that we have set.  
 
Conclusions: Through the analysis from the performed interviews and theories 

we found the tendencies in the choice of advertising channel made 
by companies which affect their sales. The confidence in using TV 
as advertising channel is strong. However, we have perceived that 
the TV is systematically overestimated as an efficient advertising 
channel contrary to Internet. 
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1. INLEDNING 
 

 
I detta kapitel introducerar vi vår uppsats och bakgrund till ämnet som vi har valt att 

undersöka. Därefter följer problemdiskussionen som resulterar i ett syfte samt en beskrivning 

av de avgränsningar vi har valt att göra. Slutligen presenteras uppsatsens disposition och 

begreppsdefinitioner som vi har ansett vara nödvändiga för att undvika missförstånd.  

 

 

1.1 Introduktion  

Ett allt mer tilltagande brus på reklammarknaden gör det allt svårare för företagen att nå ut 

med sina tilltänkta budskap till sina målgrupper. Flera studier visar även att konsumenternas 

preferenser och efterfrågan blir allt mer individualistiska. Utvecklingen mot allt heterogenare 

grupper i samhället minskar successivt även masskommunikationens möjligheter att nå ut till 

företagens målgrupper. Företagen har således ett stort och växande behov av att hitta och 

utvärdera precisare verktyg och kanaler för att återigen effektivt nå fram till sina målgrupper. 

 

Internet har med anledning av sina interaktiva egenskaper fått en snabb utveckling som 

reklamkanal. Av samtliga reklamformer i Sverige var det Internetreklamen som visade den i 

särklass största tillväxtökningen under 2004 (18 %). De totala investeringarna i 

marknadskommunikation ökade enligt IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) under 

samma period med 5 % till en omsättning på ca 51 miljarder kronor. De senaste siffrorna från 

2005 talar för en fortsatt och successivt tilltagande tillväxt. (se 4.2.1 Marknadsutveckling) 

Internetworld.se hävdar bland annat att köp av Internetreklam ökat med 36 % under andra 

kvartalet i år i jämförelse med samma period 2004. Internet har således snart samma 

reklamomsättning som fackpressen. Även TV-reklam har gått relativt starkt framåt där bland 

annat försäljningsdirektör på TV 4 Michael Grimborg berättade i en intervju för tidningen 

Dagens Industri att nivåerna påminner om framgångarna under förra högkonjunkturen då 

dotcom-bolagen stod för tillväxten. Han tycker att den största skillnaden mot förra 

högkonjunkturen är att det idag är vinstdrivande e-handelsföretag, som Netonnet, som står för 

tillväxten.1  

                                                 
1 www.di.se 
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TV-reklam innehar fortfarande den enskilt största reklamkakan och det finns inga starka 

tendenser till att företagen överger denna reklamkanal till förmån för Internetreklam.  

Netonnets vd och grundare Anders Halvarsson har t.ex. uttalat sig i en artikel i Dagens 

Industri att han saknar förtroende för Internet som reklamverktyg trots Internetreklamens 

starka utveckling. Vi anser att det är en paradox att ett nätbaserat företag som borde ha 

kunskap om Internets fördelar, vid marknadsföring, saknar tilltro till sitt eget medium 

samtidigt som de känner stark tilltro till ett traditionellt masskommunikationsmedium som 

TV. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att ta reda på vilka faktorer som kan ligga 

bakom denna misstro och vilka faktorer som normalt styr företags val av reklamkanal. 

 

(Bild 1: Reklaminvesteringar 2004, Källa: IRM) 

 

1.2 Bakgrund  

”Att Internet allt mer har karaktären av ett köpcentrum och allt mindre av ett gigantiskt 

bibliotek råder det ingen tvekan om.” (Peter Dahlgren, ”Internet, medier och 

kommunikation”, 2002, s. 259) 

 

Sveriges konsumenter är trogna användare av Internet och har snabbt tagit till sig fenomenet 

med att sköta sina inköp online. Över 90 % av alla i åldern 16-44 år använde Internet under 

första kvartalet 2005. Bland 45-54 åringarna var andelen 85 % och bland 55-74 åringarna var 

andelen ca 50 % enligt en undersökning som SCB genomfört.2 Internet används inom alla 

sociala grupper, män som kvinnor, unga som gamla. Att äldre människor inte skulle använda 

sig av Internet är en ofta förekommande myt. Äldre människors användande av Internet ökar 

allt mer för varje år som går och som följd av detta är de mer positiva till handel via Internet. 

(Dahlgren, 2002) 

                                                 
2 http://www.scb.se/templates/pressinfo____154444.asp 
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Sex miljarder kronor spenderades på inköp av böcker via Internet under år 2000 (Tidningen 

Den nya ekonomin, 2000b). Böcker kom på fjärde plats efter resor, persondatorer och 

livsmedel i rankingen av varor och tjänster som konsumenter handlade mest via Internet under 

2005. 

 

Detta gör Internetbokhandelsbranschen mycket intressant att titta närmre på. Men vad skiljer 

ett företag som säljer böcker i stan, i en fysisk butik, i förhållande till ett företag som säljer 

böcker på Internet? 

 

Internet är ett interaktivt medium. Du hittar enbart butiken om du aktivt letar efter den. 

Vanligtvis ser kunden varumärken och butiker ofta vid besök i stan. Hur skapas då, som e-

handelsföretag, en relation till sina kunder utan att kunden behöver göra ett aktivt val?  

 

Eftersom kunden inte ser e-butiken i sin vardag är risken stor att minnet av e-butiken 

försvinner ganska fort när reklamen försvinner. Ofta byggs även kundens förtroende för en 

produkt när kunden kan röra den innan köp och detta måste Internetföretagen kompensera på 

olika sätt så att kunden tänker på just ditt företag när hon exempelvis vill köpa böcker. Därför 

anser vi att reklamen för Internetbaserade företag är ännu viktigare än för de fysiska.  

 

1.3 Problemdiskussion 

Vi vill undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom företags misstro mot Internetreklamens 

effektivitet och undersöka om det finns stöd för att TV-reklam är mer kostnadseffektiv än 

Internetreklam. Anledningen till att vi valt att studera dessa frågor är att det idag råder stor 

osäkerhet på detta område som riskerar att resultera i felaktig resursallokering och förlorade 

tillväxtmöjligheter för samhället i stort.  

 

För att kunna analysera dessa frågor krävs det dock att vi tydligt kan definiera vad olika 

aktörer menar med begreppet kostnadseffektivitet. Som exempel kan den grundläggande 

synen på kommunikation och reklamens mål resultera i att företagen bedömer en och samma 

reklamkampanj på olika sätt. Enligt ett traditionellt synsätt, karaktäristisk för processkolan, 

anses ett budskap nått fram när mottagaren exponerats för reklammediet. Ingen större hänsyn 

tas till mottagarens tolkning och hur väl detta överstämmer med det tänkta budskapet. Ur ett 
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sådant synsätt bedöms ett medium utifrån dess räckvidd. Masskommunikationens effektivitet 

har dock i forskarvärlden allt mer förlorat mark till fördel för direktmarknadsföring och 

annan, mer individuell, kommunikation. Denna utveckling har bland annat drivits fram av ny 

teknik och ett nytt produktionssätt som fått konsekvensen att marknaden blivit allt 

heterogenare. Datatekniken har möjliggjort kombinationen av massproduktion med 

individuell flexibilitet som resulterat i att satsningar på stordriftsfördelar och produktion i 

stora volymer förlorat sin starka konkurrensställning. Internet har således blivit en plattform 

för små aktörer att, på nästan samma villkor, direkt kunna konkurrera med de största 

aktörerna på marknaden. 

 

Vidare anser vi det vara speciellt intressant att studera Internetföretags syn på 

Internetreklamens effektivitet i relation till användandet av TV-reklam då vi anser det vara 

rimligt att tänka sig att Internetföretag generellt har en positivare hållning mot Internet som 

medium än andra företag då de själva valt att etablera sin verksamhet i detta medium efter att 

rimligen ha vägt dess fördelar och nackdelar mot varandra. Vi har observerat tendenser till att 

företag med relativt stor omsättning använt sig av TV-reklam i större utsträckning än små 

aktörer. En logisk förklaring kan helt enkelt vara att mindre aktörer anser att de inte har råd att 

investera i detta nominellt dyrare medium. Dock ifrågasätter vi de mindre aktörernas beslut att 

inte investera i TV-reklam om det skulle visa sig att TV-reklamen är betydligt 

kostnadseffektivare än andra alternativ dvs. ger en procentuellt större avkastning än andra 

alternativ. Men det faktum att stora aktörer använder sig av TV-reklam behöver inte betyda att 

detta medium är kostnadseffektivare utan kan vara ett tecken på att större företag tenderar att 

genomföra mindre genomtänkta reklaminsatser då deras riskfaktor är lägre än för mindre 

aktörer där reklamen tar en procentuellt större andel av företagens totala budget.  

 

Reklam har olika egenskaper och medier som varit kostnadseffektiva under 

introduktionsfasen behöver inte nödvändigtvis vara effektiva under tillväxt-, mognads- eller 

nedgångsfaserna. Vår analys blir ännu mer aktuell då fler branscher inom Internethandeln 

närmar sig sina mognadsfaser som kännetecknas, enligt teorin om produktlivscykeln, av bland 

annat hårdnande konkurrens och där det blir allt mer avgörande för företagens överlevnad att 

optimera sina marknadsföringsinsatser. Inte heller tidigare forskning ger någon entydig bild 

av vad som är orsak respektive verkan av Internetföretags reklaminvesteringar. Risken för 

felaktiga investeringar är därför väldigt stor för företag som behöver göra snabba beslut för att 

bemöta konkurrenters marknadsagerande i nästa fas.   
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1.4 Syfte  

Att undersöka vilka de viktigaste faktorerna som ligger bakom nätbaserade företags val 

mellan TV- reklam och Internetreklam är, samt hur företagen bedömer dessa reklamkanalers 

kostnadseffektivitet.   

 

1.5 Avgränsning  

Vi avgränsar denna uppsats till att undersöka svenska Internetföretag med kärnverksamhet i 

produktförsäljning. Vi undersöker enbart svenska företag på grund av begränsad tid, 

tillgänglighet och kostnader. Att undersöka internationella företag innebär ett stort och brett 

arbete som inte är möjligt för oss att genomföra. Denna undersökning fokuserar enbart på 

företagets interaktion med konsumenter, det vill säga B2C, och inte B2B. Vi kommer att 

jämföra två olika Internetföretag och deras marknadsföringsstrategier. Därefter undersöks 

deras kostnadseffektivitet och val av mediekanal för att effektivt marknadsföra sig. Det finns 

olika faktorer som påverkar olika företag och deras försäljning. Vi har valt att jämföra olika 

reklamkanaler; traditionella och Internet. Vi är medvetna om att det även finns skillnader i 

vilka reklamkanaler som används i olika branscher. Som webbutiksproducenten Starweb 

påpekade i e-post till oss, skiljer det mycket inom varje bransch i hur de olika företagen 

marknadsför sig och vad som är kostnadseffektivt just för dem.  

 

Vad gäller traditionella reklamkanaler avgränsar vi oss till reklam på TV. Just avgränsningen 

till TV-reklam beror på att vi anser att TV-reklam är Internets största konkurrent idag. Enligt 

en undersökning, gjord av företaget Millward Brown, är TV den mediekanal som fortfarande 

används mest (32 % av vår mediekonsumtion). Internet växer ständigt och var på tredje plats 

2004 (21 %) efter radio.3 Den andra anledningen till valet av dessa två medier är att de är 

multimediala. Båda kombinerar text, bild och ljud. Möjligheten att överföra reklambudskap 

på liknande sätt är större, vilket begränsar skillnaden i mediets prestationsegenskaper.  

 

1.6 Målgrupp 

Det är främst de nätbaserade företagen AdLibris AB och CDON AB som vi skriver vårt 

arbete för. Vår sekundära målgrupp är de studerande vid svenska universitet som 

förhoppningsvis ska finna ämnet intressant och bedriva djupare studier inom området.  

                                                 
3 http://www.microsoft.com/sverige/pr/articles/200412022.asp 
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1.7 Disposition  

Kapitel 1: Inledning och bakgrund  
I första kapitlet introducerar vi vår uppsats till läsaren. Vi beskriver kontexten för arbetet samt 

förklarar våra intentioner med uppsatsen. Vi låter läsaren fånga ”den röda tråden” och 

förklarar dessutom de viktigaste begreppen för att minimera oklarheter.  

Kapitel 2: Metod 

Här beskriver vi vårt val av tillvägagångssätt. Förutom att klargöra angreppssätt och val av 

metod, behandlar vi val av företag. 

Kapitel 3: Teori  

Under detta kapitel presenterar och motiverar vi de teorier och modeller som vi tycker är 

relevanta för att kunna analysera de frågor som vi har ställt upp som mål i denna uppsats.  

Kapitel 4: Empiri  

Under empirin redovisar vi våra kvalitativa undersökningsresultat och presenterar de företag 

som vi undersökt samt annan för fallet relevant sekundärdata.  

Kapitel 5: Analys 

Här presenterar och diskuterar vi vår analys av empirin utifrån vår teoretiska referensram. 

Syftet med analysen är att besvara våra frågeställningar och lyfta fram andra intressanta 

aspekter och perspektiv.  

Kapitel 6: Slutsats och Resultat 

Här presenterar vi resultatet av vår undersökning och slutsatser samt ger förslag till vidare 

forskning. 

 

1.8 Begreppsdefinition  

Kostnadseffektivitet 

Vi använder oss av NE:s definition som säger att något är kostnadseffektivt om det ger 

resultat som väl motsvarar tillförda ekonomiska resurser. 

 

E-handel  

E-handel avser kommersiella transaktioner som sker digitalt mellan och bland individer och 

organisationer. (Laudon, Traver, 2002) I vår uppsats koncentrerar vi på en del av e-handel – 

försäljning av varor via Internet till individer – B2C e-handel.   
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Traditionella medier och ”icke-traditionella” medier  

Traditionella medier är enligt Dahlqvist och Linde (2002) landsortpress, storstadspress, TV, 

byråproduktion, fackpress, utomhusreklam, kvällspress, populärpress, radio, text-TV och bio. 

Icke-traditionella medier inkluderar kataloger, presentreklam, produktion, mässor, 

butikspromotion, sponsring, adresserad och icke-adresserad direktreklam, event-marketing, 

gratistidningar, Internet, annonsblad och bilagor. (Dahlqvist, Linde, 2002) 

 

Marknadskommunikationskanaler 

Enligt marknadsförarens lexikon, sammanställt av Monash University, är 

marknadsföringskanaler de vägar som varor tar när de rör sig från producenten till 

konsumenten.4 Kommunikationskanaler är i princip summan av traditionella och icke-

traditionella medier.  

Marknadskommunikationskanaler är följaktligen kommunikationskanaler som används i 

marknadsföringsprocessen. 

 

Interaktivitet 

Vi använder oss av NE:s definition som säger att interaktivitet definieras som samspelet 

mellan människa och dator. 

 

Koncern 

Vi använder oss av NE:s definition som säger att begreppet koncern är en benämning på ett 

antal företag som samarbetar under ledning av ett av dem, moderbolaget. 

 

Reklam 

Vi använder oss av NE:s definition som säger att reklam vanligen är ett av de 

konkurrensmedel som ett företag använder i sin marknadsföring för att främja försäljningen 

av en vara eller tjänst. 

 

Räckvidd 

Vi använder os av NE:s definition som säger att räckvidd är (möjlighet till) täckning av ett 

visst område med visst största avstånd från en viss utgångspunkt. 

                                                 
4 http://www.buseco.monash.edu.au/depts/mkt/dictionary/mmm.php 
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- (GRP): Vi har använt oss av MediaTaktiks ordlista5 som definierar GRP som 

synonymt med bruttoräckvidd (totala antalet exponeringar som når en individ), 

ofta för att beskriva styrkan av en kampanj som löper över en begränsad tid. 

 

Marknadsföring 

Vi använder oss av definitionen som Feurst föreslår i boken Praktisk Marknadsföring (2002). 

Han säger att marknadsföring innebär "att bygga upp, underhålla och fördjupa långsiktiga och 

förtroendefulla relationer med de rätta kunderna". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
5 http://www.mediataktik.se/ordlista3.html 
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2. METOD 
  

I likhet med att företaget måste veta hur det väljer den mest lämpliga vägen för interaktion 

med sina kunder, behöver forskaren också inte bara välja, utan veta hur hon väljer den rätta 

vägen vid sin undersökning. I detta avsnitt behandlar vi de vägval vi har gjort för att uppnå 

syftet med uppsatsen. 

 

2.1 Metodval 

 

2.1.1 Induktiv kontra deduktiv 

Vår uppsats syftar främst till att beskriva ett fenomen (en deskriptiv utformning genom 

tvärsnittsstudie) men även till en viss grad att förklara marknadschefernas val av olika 

reklammedium. Vi har valt en abduktiv ansats som är en kombination av induktiv och 

deduktiv ansatts. En deduktiv ansatts kännetecknas av att först skapa sig förväntningar genom 

t.ex. teori och sedan undersöka ett fenomen (Jacobsen, 2002). Induktiv är en omvänd ansatts 

som menar att det är mera korrekt att först samla in empiri och sedan analysera data efter 

relevanta teorier (Jacobsen, 2002). Vi har eftersträvat en kombination med något mer 

induktivt präglad ansats då vi menar att den ökar våra möjligheter att få fram oväntad 

information och därmed relevantare data.   

 

 

2.1.2 Holism kontra individualism  

Då vi valt ut och intervjuat våra valda intervjuobjekt har vi försökta att ta hänsyn till att 

individers beslut utförs i en social kontext och att den sociala kontexten ofta är väldigt 

komplex och svår att avskilja från individens agerande (Jacobsen, 2002). Ett exempel på hur 

detta har kommit i uttryck är vårt val att genomföra intervjuerna på jobbet för att undvika att 

skapa en onaturligare kontext.  

 

2.1.3 Närhet eller distans 

Enligt den positivistiska skolan bör forskarens effekt minimeras till det yttersta då de menar 

att forskaren genom sin närvaro stör den naturliga kontexten (verkligheten). Enligt detta 
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synsätt finns det en möjlighet att få fram helt neutrala och objektiva resultat. (Jacobsen, 2002) 

Vi stödjer oss dock mer på ett hermeneutiskt angreppssätt (förståelsebaserad) som hävdar att 

forskningseffekter aldrig kan elimineras då var människa betraktar och tolkar världen utifrån 

sina egna erfarenheter (Davidson, Patel, 2003). Utifrån detta synsätt får inte närhet bara en 

positivare innebörd utan blir en nödvändighet för att kunna förstå en individs tolkning och 

beteende. Vi utgår således från att det inte finns någon helt objektiv verklighet som vi kan 

studera. Genom att bara ställa frågor till respondenten har vi skapat en intervjuareffekt. Detta 

faktum har vi tagit hänsyn till då vi utformat frågorna och dragit slutsatser från 

respondenternas svar.    

 

2.1.4 Kvalitativ metod 

Vi har valt att genomföra en intensiv studie istället för en extensiv. Med detta menar vi att vi 

främst ämnar beskriva och förklara valet av reklammedium som fenomen och inte uttala oss 

om hur svenska Internetföretag generellt väljer reklammedium och vilka gemensamma 

faktorer som ligger bakom dessa val. Detta val grundar vi på vårt syfte som kräver att vi kan 

ta reda på intervjuobjektens subjektiva bedömning av olika beslutsunderlag. Vi menar att det 

även är viktigt att studera ett stort antal olika variabler för att ta hänsyn till en verklig 

belutskontext då det idag råder stor oklarhet hur mediers kostnadseffektivitet kan jämföras. En 

annan fördel med en kvalitativ studie är att vi genom detta angreppssätt kan få fram en stor 

mängd nyanserad och för oss oväntad data, något som skulle vara svårt vid en kvantitativ 

studie med ett stort antal studieobjekt (Jacobsen, 2002). En kvalitativ ansats är speciellt 

passande när problemställningen är oklar som i vårt fall, enligt D. Jacobsen.   

 

En tydlig nackdel med en intensiv studie är dock att vi inte kan avgöra om de studerande 

företagen är typiska eller avviker från övriga företag som resulterar i att resultatens externa 

giltighet blir låg. Detta då vi saknar stöd för att kunna uttala oss om ett fenomens utsträckning 

och frekvens. (Jacobsen, 2002) För Internetbranschen som helhet och andra företag än CDON 

och Adlibris skulle en kvantitativ studie säkerligen varit relevantare även om resultaten blivit 

ytligare.  
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2.2 Val av företag  

Vid vårt val av studieobjekt tog vi hänsyn till möjligheten att kunna jämföra företagen. För att 

effektivt kunna jämföra två företag krävs det att antalet variabler kan minimeras. Kraven vi 

ställde på vårt urval var att all försäljning skulle ske via Internet, företagen skulle ha 

ungefärligen samma utgångsläge ekonomiskt för att ha samma val vid marknadskanal och att 

företagen skulle verka inom samma bransch.  

 

Vi valde Internetföretagen CDON och AdLibris då vi anser att de har liknande förutsättningar 

vid val av medium för sin reklam och uppfyller de krav som vi har nämnt ovan (se 4.1 

Fallföretag).  

 

2.2.1 Val av intervjuobjekt  

Vi planerade att göra en göra en intervju med marknadscheferna för CDON och Adlibris då vi 

menade att de är representativa för de individer som har inflytande i marknadsmixens 

utformning vid respektive företag. En viktig urvalsfaktor var att de alla är försthandskällor 

dvs. de har själva varit närvarande vid marknadsföringsbeslut (Jacobsen, 2002). 

Marknadschefen Fredrik Bengtsson på CDON AB var tillgänglig men vi fick dock inte 

möjlighet att göra en intervju med marknadschefen på Adlibris utan hänvisades till deras 

studentansvarig Sofia Modig. Därför såg vi ett behov att genomföra en kompletterande 

Intervju med VD:n på AdLibris för att för att på sätt förstärka reliabiliteten och få fram 

tillräckligt jämförbar data för en komparativ studie. Vi valde att även genomföra intervjuer 

med två mindre Internetföretag (Mobillagret och Prispress) för att minimera risken för att 

missa någon relevant variabel.  

 

Intervjuobjekten för CDON var marknadschef Fredrik Bengtssons och på AdLibris 

studentansvarig Sofia Modig och VD Magnus Dimert. De intervjuade på Mobillagret var VD 

Johan Rehnström och VD Tobias Dahlqvist på Prispress. (se 4.3.1 Intervjusammanfattning)  

 

2.3 Val av intervjumetod  

Kritiker till den kvalitativa metoden menar att det ofta blir svårt att bibehålla en kritisk distans 

till ett intervjusubjekt då en personlig relation tenderar att uppkomma (Jacobsen, 2002). Detta 

gäller dock inte i någon större utsträckning för oss då vi av praktiska skäl genomfört våra 

intervjuer på distans. Vi eftersträvade i första hand öppna besöksintervjuer men p.g.a. yttre 
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omständigheter, som julhandel och planering av marknadsföring för 2006, hade företagen 

dåligt med tid för besöks- och telefonintervjuer men ställde gärna upp på frågor via e-post. 

Frågorna vi ställde var relativt öppna då vi inte ville begränsa deras svarsalternativ ytterligare 

(Jacobsen, 2002). 

 

Då vi eftersökte ny data/ kunskap var vi noga med att inte påverka respondentens svar mer än 

nödvändigt. Vi är medvetna om att det alltid kommer att uppstå någon form av 

intervjuareffekt men försökte aktivt att minimera denna genom att undvika ledande frågor, 

ledande frågekontext och oklara frågor som minskar tillförlitligheten (Jacobsen, 2002). Vi 

ställde dock även frågor av mera sluten karaktär för att kunna jämföra respondenternas åsikt 

på några specifika punkter. 

 

En fördel med distansintervjuer som telefon- och e-postintervjuer är den kostnadsreducering 

den här typen av intervjuer innebär jämfört med individuella intervjuer som är 

kostnadskrävande och dessutom kräver mer tid. Telefon- och e-postintervjuer går snabbare 

och kräver inte några möten med intervjuobjekten. En annan fördel är reduceringen av 

intervjuareffekten som e-post- och telefonintervjuer medför i relation till besöksintervjuer. 

(Jacobsen, 2002) 

 

Ofta påverkas intervjuobjektet av intervjuaren genom betraktandet av dess olika reaktioner på 

svaren som ges. Ser intervjuaren missnöjd ut med svaret som intervjuobjektet ger kan 

intervjuobjektet fylla på med information som egentligen inte stämmer enbart för att få 

intervjuaren nöjd. Detta fenomen minskar vid telefonintervjuer, men försvinner dock aldrig 

helt. (Jacobsen, 2002) Vi kommer även att beakta risken av att intervjuobjekten inte enbart 

kan ha svarat objektivt, utan även med ett egenintresse att marknadsföra sig själv och sitt 

företag (Jacobsen, 2002). Detta är något som vi har tagit stor hänsyn till i vår utformning av 

intervjufrågor.  

 

Nackdelar med telefon- och e-postintervjuer kan vara den personliga kontakten som uteblir. 

Personer har generellt lättare att ta upp och diskutera känsliga ämnen om kommunikationen 

sker öga mot öga. Även möjligheten att läsa av reaktioner när respondenterna ställs inför olika 

frågor uteblir vilket är negativt då en del av vår tolkningsprocess blir outnyttjad. (Jacobsen, 

2002) En nackdel som gäller speciellt för telefonintervjuer är det faktum att frågorna måste 
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vara relativt korta för att respondenten ska komma ihåg frågan (Jacobsen, 2002). 

Studentansvarige på Adlibris Sofia Modig ansåg t.ex. att många av våra frågor berörde 

företagshemligheter. Det kanske skulle varit lättare att ta del av mer relevant information om 

hon fått ett personligt förtroende för oss. (4.3.1 Intervjusammanfattning)  

 

En faktor som både kan vara en fördel och nackdel är kontexteffekten. Genom att skicka 

frågorna via e-post kunde vi undvika att stressa fram svar och ge respondenten en möjlighet 

att tänka igenom sitt beteende och ge ett mer korrekt och genomtänkt svar. Nackdelen är dock 

att frågor via e-post inte stimulerar till en fokusering till ämnet som t.ex. en besöksintervju 

(Jacobsen, 2002). Vi har även svårt att avgöra på vilket sätt kontexten påverkat svaren och hur 

pass strategiska de är.   

 

Även om vi inte har någon ambition att generalisera våra resultat innebär det faktum att vi 

använder oss av en så kallad tvärsnittsstudie, som enbart mäter ett tillstånd vid en given 

tidpunkt, att framtagna kunskaper snabbt kan bli inaktuella (Jacobsen, 2002). Detta är en risk 

som är speciellt stor för vår uppsats då vi ämnar beskriva ett fenomen i en snabbt föränderlig 

kontext. Vi har dock valt att använda oss av ett antal frågor med retrospektiv utformning för 

att kunna ta del av respondenternas erfarenheter och åsikter av tidigare 

kommunikationsbeslut. Risken med denna typ av frågor är dock att vi då förutsätter att våra 

respondenter minns och klarar av att beskriva tidigare uppfattningar någorlunda korrekt 

(Jacobsen, 2002). För att undvika risker med minnesförskjutning och 

efterrationaliseringseffekter försökte vi att inte dra allt för långtgående slutsatser utifrån dessa 

frågor (Jacobsen, 2002).   

 

Vi är medvetna om att en tvärsnitsstudie inte är den bästa metoden för förklara ett fenomen 

utan passar bäst till att beskriva ett fenomen, en kohort studie dvs. en studie av samma 

urvalsgrupp vid två olika tidpunkter skulle ge betydligt intressantare data. Pga. tidsmässiga 

begränsningar har vi dock inte haft möjlighet till detta. Vi menar dock att vår 

undersökningsmetod är tillräckligt anpassad för att kunna ge en ökad förståelse av ”hur något 

leder till något annat”. (Jacobsen, 2002, s.130) 
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2.4 Kvantitativ data 

Då vi genomfört en tvärsnittsstudie har vi sett ett behov att komplettera med kvantitativ data 

för att kunna jämföra marknadschefernas medieval med undersökningar och annan publicerad 

data om reklamens kostnadseffektivitet. Den kvantitativa datan menar vi redan fanns 

framtagnen och vi har därför inget behov av att själva genomföra en kvantitativ undersökning. 

Sekundärdatan som vi använt oss av är främst av sammanställd och analyserad karaktär och 

inte i form av rådata. Vi har tagit hänsyn till att materialet är färgat av olika intressen och har 

därför främst använt material från relativt oberoende källor som SCB, IRM och Lunds 

universitet. Vi har dock varit medvetna att även dessa källor kan brista i giltighet.  

 

2.5 Undersökningens totala giltighet 

Vi hade som tidigare nämnts ingen ambition att generalisera våra resultat utan fokuserade på 

att in gå på djupet (s.k. intensiv utformning) i CDON och Adlibris företag och göra en 

komparativ studie av deras val av reklamkanal. Detta då vi anser att den interna giltigheten är 

viktigare än generaliserbarheten i vårt fall (Jacobsen, 2002). 

 

I analysen av empirin har vi varit väl medvetna om riskerna att dra slutsatser som vi inte har 

tillräckligt med grund för. På detta vis har vi kunnat minimera uppkomsten av olika former av 

felslut som nivå- och tidsfelslut (Jacobsen, 2002). Vidare har vi även reflekterat över om vi 

mäter vad vi tror vi mäter (intern giltighet) och om vi kan lita på våra resultat (tillförlitlighet). 

Genom att återkommande ta hänsyn till vår metods svagheter och risker har vi kunnat stärka 

uppsatsens totala giltighet (Jacobsen, 2002). Här nedan beskriver vi kort vilka fallgropar vi 

aktivt undvikit att ramla ner i. 

 

2.5.1 Nivåfelslut 

Vi har undvikit nivåfelslut genom att vara vaksamma på att inte generalisera vår data. Vi har 

även undvikit att dra slutsatser om individer utifrån data på kollektiv nivå (Jacobsen, 2002). 

Vi kunde t.ex. inte uttala oss om Adlibris marknadschefs tolkningar utifrån våra intervjuer 

med VD:n och studentansvarige. Att göra det skulle resultera i ett så kallat aggregerade felslut 

(Jacobsen, 2002).  
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2.5.2 Tidsfelslut  

Det är viktigt att här en gång till poängtera att vi är medvetna om att vår tvärsnittsstudie inte 

är den mest lämpade metoden för att kunna uttala sig om orsak och verkan (Jacobsen, 2002). 

Det var därför inte lämpligt för oss att dra slutsatser kring hur ett företags medieval påverkats 

av tidsrelaterade faktorer. Detta är något som vi därför undvikit att göra.  

 

2.5.3 Kausalitetsfelslut 

Då vi ämnade att undersöka vilka olika faktorer som låg till grund för två företags val av 

reklammedium var risken påfallande att utläsa samvariation som i själva verket inte existerar 

(Jacobsen, 2002). För att även minimera risken att missa de viktigaste verkliga 

samvariationerna använde vi oss av olika källor och försökte i intervjuerna att inte begränsa 

svarsalternativen.  Vi är dock medvetna att till synes tydliga samvarierande variabler ändå kan 

vara felaktiga (Jacobsen, 2002).  

 

2.5.4 Tillförlitligheten  

Slutligen har vi reflekterat över om vår undersökningsmetod lett fram till våra resultat. Vi 

menade att det var självklart att vår undersökning påverkat resultaten. Våra val av teorier, vårt 

sätt att analysera och insamlandet av data har färgats av våra erfarenheter och andra yttre 

faktorer som tid och tillgänglighet (Jacobsen, 2002).  

 

2.5.5 Intern giltighet 

Vi menar dock att vår interna giltighet var relativt hög. Vi anser att vi har mätt de vi påstått att 

vi mätt och att vi fått riktig information (Jacobsen, 2002). Vår problemformulering har inte 

varit i allt för känslig karaktär där vi borde förvänta oss att respondenterna hade intresse av att 

ljuga, som skulle kunna vara fallet om vi ifrågasatte deras kompetens eller beteende. Genom 

att vi ställde relativt öppna frågor har vi inte stimulerat till förutbestämda svar (Jacobsen, 

2002). 

 

2.5.6 Extern giltighet 

Vi kunde inte generalisera våra resultat då vi enbart studerat specifika företag i en specifik 

kontext (Jacobsen, 2002). Detta är något vi varit noga med att påpeka under hela arbetet. 
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3. TEORI   
 

I detta kapitel kommer den teori som är relevant för vårt område och vår analys att 

presenteras. Följande teorier kommer att presenteras: medievalsmodellen, 

kommunikationsplaneringsprocessen, DAGMAR-modellen, produktlivscykeln, 4P-modellen, 

beslutsteori, processkolan, semiotik och slutligen en sammanfattning av teorin. 

 

3.1 Diskussion kring teorival 

Rita Mårtensson (1994) har sammanställt de viktigaste aspekterna som påverkar företagets val 

av reklamkanal. Att modellen är gjord för över tio år sedan anser vi inte vara ett problem då 

den speglar även dagens realitet. Kotler (2005) beskriver liknande faktorer, men fokuserar 

något mer på hur viktigt valet av tidpunkt är. Vi finner dock medievalsmodellen mest lämplig 

för att ge dig som läsare helhetsbild och för att sedan kunna jämföra Internet och TV på ett 

metodiskt sätt.  

 

Mårtensson (1994) menar att företagets mediemix påverkas av företagets utvärdering av vad 

olika alternativ kostar, av vad man får för pengarna samt av situationsspecifika 

förutsättningar. 

 

 

 

 

 

(Bild 2: Medievalsmodellen: Rita Mårtensson, 1994, Marknadskommunikation) 

 

      FÖRETAGETS MEDIEMIX 
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Svagheten med medievalsmodellen är att den inte tar upp möjligheter till utvärderingen av 

effekter, utan ser medievalet som en enkelriktad process, där ingen hänsyn till tidigare resultat 

tas. Hur själva processen av medieval ser ut steg för steg framgår inte heller tydligt. Dessutom 

anser vi att begreppet kostnadseffektivitet beror på vilka mål företaget ställer och vilka 

effekter det vill uppnå. 

 

Falkheimer (2001) tar upp just dessa aspekter, och skriver att kommunikationsplanering 

brukar delas upp i fyra faser: 

-  syfte, problem och målsättning definieras  

-  kommunikationsplan och strategi utformas  

-  kommunikationsinsatsen utförs  

-  kommunikationsprocessen utvärderas  

 

Styrkan med Falkheimers fasindelning är att den visar dig som är läsare hur företaget 

övergripande går tillväga vid kommunikationsplanering. Värdet av processutvärderingen 

betonas. Dess svaghet med tanke på vårt syfte är dock att den inte säger något om vilka 

faktorer som är viktiga vid val av medium.  

 

Mårtensson (1994), till skillnad från Falkheimer (2001), inkluderar flera viktiga faktorer som 

mer specifikt handlar om val av medium. Vi har valt medievalsmodellen som vår 

huvudmodell, men kommer även att ha i åtanke Falkheimers kommunikationsplaneringsfaser 

under vår genomgång av teori och i analys. 

 

Vi ser ett behov av att utveckla medievalsmodellen med hjälp av andra teorier. Vi har för 

avsikt att i detta teoriavsnitt att integrera och komplettera medievalsmodellen med teorier vi 

tycker är relevanta (4P-modellen, beslutsteori, PLC-modellen, processkolan, semiotik och 

DAGMAR-modellen). Detta kommer vi att göra för att senare i analysen kunna ta hänsyn till 

viktiga faktorer och aspekter i medievalsprocessen så att resultatet från analysen kan användas 

i CDON:s och AdLibris praktiska kommunikationsarbete och inte enbart i teoretisk 

verklighet. Här nedan kommer vi att redogöra för och komplettera delarna i 

medievalsmodellen var för sig. 
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3.2 Medievalsmodellen 

3.2.1 Kostnadseffektivitet 

För att kunna bedöma vilket medium som är mest kostnadseffektivt, bör företaget undersöka 

ett antal faktorer och hur dessa faktorer skiljer sig från det ena mediet till det andra. Enligt 

Mårtensson (1994) inkluderar dessa faktorer räckvidd, frekvens, segmenteringsmöjligheter 

och rabatter.  

 

Räckvidd definierar vi som andel av total population som tagit del av en exponering i ett 

medium. Begreppet räckvidd kan delas in i bruttoräckvidd (totala antalet gånger då reklam 

nådde fram till kunden) och nettoräckvidd (som anger antalet individer som nåtts av minst ett 

reklambudskap). (MMS, Ord och begrepp i etermedia, 2001) 

 

Frekvens har att göra med upprepningen av budskap. Den berättar om hur många gånger 

målgruppen i genomsnitt har sett en viss reklam (MMS, 2001). Det går också att mäta en 

annan sorts frekvens – mediefrekvens. Då får vi information om hur ofta användaren har 

använt exempelvis Internet eller TV under en viss tidsperiod. Elliot (1997) påstår att det finns 

samband mellan förtroende till medium och användningsfrekvens. De som regelbundet 

använder ett visst medium, har mer förtroende för detta. 

 

Även rollen av kontext är väsentlig vid val av medium (Feurst, 1991). Att se CDON:s banner 

på en hemsida för ICA kommer troligen inte leda till samma effekt om den återfinns på 

ABBA:s hemsida som har med musik att göra.  

 

Vid kostnadseffektivitetsberäkningar är det viktigt att inte bara välja utifrån kriterier för 

räckvidd och frekvens, utan även ta hänsyn till mediets målgruppsprecision (Jäger, Winberg, 

1996) Med andra ord, hur effektivt nås det segment företaget har för avsikt att nå. 

 

Segmenteringsantaganden, enligt IBDO (Marknadsföringsstrategier för elektronisk handel 

oktober 2000), är följande: 

• Kunder skiljer sig åt på ett antal punkter, men det finns även likheter dem emellan. 

Kännetecken som är kopplade till ett visst slags beteende utgör ofta grunden för 

segmentering. 
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• Segmentering är ett verktyg för att värdera hur attraktiva olika kundgrupper är som 

mål för möjliga strategier. 

 

Kunder i ett visst segment kan vara mål för anpassad marknadsföring. (IBDO, 2000) 

Malhotra & Birks (2003) beskriver segmenteringsprocessen utifrån fem faktorer – 

demografiska, geografiska, beteendemässiga, psykografiska och psykologiska. 

  

Ju längre ner i listan vi kommer, desto mer invecklat blir det att mäta respektive faktor 

(Malhotra, Birks, 2003). Demografisk segmentering inkluderar variabler som ålder, kön och 

nationalitet. Demografiska grupper kan i olika utsträckning vara benägna att använda Internet. 

Sorce (2005) nämner ett relevant för oss exempel: män handlar oftare än kvinnor, unga 

användare är de mest aktiva, medan de som är äldre handlar oftast på nätet procentuellt sett.  

 

Genom att mäta hur intresserade individer är, vilka attityder de har och vad de tycker om vissa 

saker, får företag kunskap om psykografiska segment. Psykologiska segment är svårast att 

mäta, då djup kunskap om varje individ krävs. Ju mer komplicerat det är att mäta information, 

desto mer värdefull blir informationen för företaget. (Malhotra, Birks, 2003) 

 

Då vi studerar nätbaserade företag, är Internetanvändare som grupp speciellt intressanta. Vi 

lägger därför till ytterligare en dimension till segmenteringsmöjligheter – webbografisk 

segmentering. Begreppet webbografisk segmentering är taget ur Brengman et al., 2005. 

Författarna av denna artikel delar in marknaden i onlineköpare och online ickeköpare.  

 

Onlineköpare kan i sin tur delas in i: 

- tentativa köpare som inte handlar ofta, men har erfarenhet av Internethandel och inte 

är övertygade om att Internet har tillfört dem något när det gäller köp av varor. 

- skeptiska studerande som är negativt inställda till att handla på Internet, vilket kan 

bero på deras minimala kunskap om Internet. 

- shopping lovers är drömsegmentet för varje e-handelföretag. Det är de som älskar att 

handla över nätet. Deras antal växer ständigt. 

- businessanvändare är de som använder Internet på grund av sitt arbete. De är också ett 

högintressant segment, då de i likhet med shopping lovers är intresserade av att handla 

på Internet. 
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Online ickeköpare består av fyra segment –  

- rädda surfare som är högutbildade och surfar mycket, men vågar inte riktigt att handla 

på nätet. Detta segment kan bli högintressant i framtiden. 

- positive technology muddlers är de som inte kan någonting alls om Internet och kan 

inte heller handla online, även om de kanske skulle vilja det. 

-  negative technology muddlers liknar det föregående segmentet, men är dock negativt 

inställda till möjligheten att köpa något via Internet. 

- äventyrssurfare är inte rädda att handla online och kommer nog att göra det i den 

närmaste framtiden 

 

Den som köper reklam kan få rabatter för att ha köpt reklamplats av samma företag flera 

gånger. Det kan därför löna sig att välja samma mediekanal flera gånger. Möjligheterna till 

rabatter bör undersökas av företag. Företagets kunskap om reklambranschen och bra 

relationer med reklamsäljare kan därför vara viktiga när marknadsföraren väljer medium för 

reklam. (Jäger, Winberg, 1996)  

 

3.2.2 Mål med reklam 

Jäger och Winberg (1996) väljer att inte resonera i sin diskussion kring Mårtenssons (1994) 

medievalsmodell att företagets mål och syften med reklam kan vara avsevärt olika. Vi anser 

däremot att det är av stort intresse att med tanke på vårt syfte även presentera de teorier som 

just handlar om olika typer av effekter och mål som företag har med sin reklam och 

marknadsföring. Hur företaget definierar kostnadseffektivitet beror på vilken effekt företaget 

vill uppnå. 

 

Jobber (2001) nämner sex mål med reklam som han anser vara de viktigaste – att skapa 

medvetenhet, att uppmuntra till inköp, att positionera produkter, att motverka felaktig 

uppfattning, att utveckla image och identitet samt att hjälpa försäljningspersonal.  

 

Mål som ett företag har med reklam spelar betydande roll vid uträkningen av effektivitet som 

reklamkanalen har. Enligt Gustavsson & Rennemark (1994), delas målen in i mjuka och 

hårda. De mjuka består av mål som har med kommunikationen att göra, där bland annat 

förändring i kundernas attityd kan mätas. De hårda innebär marknadsföringsmål och har att 

göra med försäljningsvärde och marknadsandel. (Gustavsson, Rennemark, 1994)  
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Det är viktigt att marknadschefer undersöker och är säkra på reklamens effektivitet. Att ha råd 

med en reklambudget medför inte att det automatiskt är nödvändigt att göra reklam. Reklam 

är en investering och ska ge avkastning i kronor, exempelvis i form av ett långsiktigt starkt 

varumärke. (Franzén, 1991) 

 

3.2.2.1 Marknadsföringsmål 

Pelsmacker (2004) menar i sin DAGMAR-modell att marknadsföringsmål kan delas upp i tre 

huvudkategorier: utbredningsmål, processmål och effektivitetsmål. Effektivitet kan enbart 

bedömas utifrån vilka mål som ställts och uppfyllts. Företag har ofta som mål att genom 

marknadsföring öka sin försäljning. Det är dock oftast väldigt svårt att isolera orsakerna till 

köpen och mäta kostnadseffektivitet utifrån marknadsföringskostnaden. DAGMAR–modellen 

är en vidareutveckling av AIDA-modellen och har egenskapen att öka 

marknadsföringsinsatsernas feedback genom att skapa mätbara delmål. (Pelsmacker et al., 

2004)  

 

DAGMAR–modellen förutsätter att konsumenter går igenom en process i en bestämd ordning 

bestående av olika steg innan ett köp genomförs. Denna form av antaganden är typiska för 

”hierarchy-of-effects”-modeller. DAGMAR-modellen består av nio olika steg eller 

marknadsföringsmål. Modellen hävdar att budskap och strategi måste anpassas beroende på 

vilket steg i processen målgruppen befinner sig.  Dessa mål bör enligt modellen styra valet av 

marknadsföringsmix. Fördelen med DAGMAR-modellen är att den illustrerar hur svår en 

övertalningsprocess är och att den ger struktur åt budskapsformuleringen. Nackdelarna är att 

den är byggd på ett enkelriktat tänkande, karaktäristisk för processkolan. Där antas det att en 

bestämd ordning för beslut finns dvs. att först tänka, därefter känna och sist agera. Kritiker 

menar att denna rationella process enbart gäller för köp av vissa typer av produkter. Studier 

visar även att konsumenter ofta agerar först och därefter efterrationaliserar sina köpbeslut via 

reklam dvs. följer en omvänd process. Dock talar studier för att köp av höginvolverande 

produkter i stor utsträckning följer den processriktning som DAGMAR-modellen utgår ifrån. 

Här nedan följer en kort beskrivning av de 9 olika stegen som beskrivs i DAGMAR-modellen. 

(Pelsmacker et al., 2004) 
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3.2.2.2 Skapa kategoriefterfrågan (Category need) 

Detta första steg är speciellt relevant för innovationer och produkter som konsumeras väldigt 

sällan (Pelsmacker et al., 2004). Böcker som produktkategori uppfyller inte dessa kriterier. 

Dock skulle konceptet ”att sälja böcker via nätet” fortfarande kunna betraktas som en 

innovation inom vissa segment på marknaden, t.ex. äldre människor. I Sverige är efterfrågan 

på böcker bland de högsta i Europa, således är behovet av att skapa ökad medvetenhet om 

fördelarna med att köpa böcker via nätet istället för i en fysisk butik inte speciellt stor.  

 

3.2.2.3 Skapa varumärkesmedvetenhet (Brand awareness) 

Föra att kunna bygga en image eller på ett annat sätt stimulera försäljning av en produkt krävs 

det att konsumenterna känner till produktens existens. I CDON:s och AdLibris fall gäller det 

speciellt deras hemsideadresser. Enligt DAGMAR-modellen finns det två olika 

medvetenhetsmål att fokusera på. Det första målet är att fokusera på att öka produktens 

igenkänningsgrad och det andra att öka produktens recall (erinransförmåga) till en viss 

produktkategori t.ex. böcker på nätet.  Den faktor som bör avgöra valet av medvetenhetsmål 

är köpbeslutets tidpunkt och plats. För låginvolverande produkter där köpbeslutet ofta 

uppkommer spontant i en affär är igenkänningsgraden betydligt viktigare än produktens 

recall. (Pelsmacker et al., 2004) För höginvolverande produkter, där köpbeslutet uppkommer 

på en annan plats än försäljningsstället, är associationsförmågan helt avgörande för 

försäljningen. Att öka recall är således ett viktigt marknadsföringsmål för nätbaserade företag. 

Enligt denna modell är det en fördel om varumärket på något sätt associerar till 

produktkategorin likt varumärken som Burger King eller Statoil.  

 

3.2.2.4 Skapa varumärkeskunskap (Brand knowledge) 

Detta marknadsföringsmål går ut på att få konkurrenterna medvetna om varumärkets 

viktigaste kännetecken, fördelar och dess position på marknaden i relation till konkurrenterna 

(Pelsmacker et al., 2004). Företagsimage skapas av objektiv och subjektiv information från 

många olika kanaler. Marknadsföringsmässigt bör ett företag ha som mål att styra detta 

informationsflöde i så stor utsträckning som möjligt. Enligt Norman (2000) är de 

bestämmande faktorerna för ett företags image inte enbart aktiva marknadsföringsinsatser 

utan även kultur, organisation, produkter/tjänster, marknadssegment osv. Enligt Norman 

(2000) kan imagen användas för strategisk positionering, effektivare marknadspenetration, 

lättare tillgång till olika typer av resurser och för att öka medarbetares motivation och 
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produktivitet. Serviceföretag är mer beroende av en god image än tillverkningsföretag då 

tjänsten först uppkommer i interaktion med kunden.(Norman, 2000) 

 

3.2.2.5 Skapa varumärkesattityd (Brand attitude) 

Attityden till varumärket är en viktig faktor för företagens försäljning. När det finns en 

väsentlig skillnad mellan produkterna påverkas produktförsäljningen desto mer av attityderna 

enligt modellen. (Pelsmacker et al., 2004) Ett viktigt marknadsföringsmål är således att 

förbättra eller skapa positiv attityd till varumärket om detta saknas.  

 

3.2.2.6 Skapa köpintentioner (Brand purchase intention) 

Det finns ett behov, hos höginvolverande produkter, av att tydligt marknadsföra ett direkt 

köpargument för att påskynda och styra konsumentens fokus mot köpbeslutet. Detta är inte 

lika viktigt för låginvolverande produkter då köpbesluten uppkommer mera spontant 

(Pelsmacker et al., 2004). Produktkategorin böcker är inte en höginvolverande kategori, dock 

kan köp på nätet betraktas relativt höginvolverande då denna typ av handel medför en ökad 

osäkerhet och risk för kunden. 

 

3.2.2.7 Skapa köpledsagning (Purchase facilitation)  

Detta steg innebär att marknadsföraren bör fokusera på att ta bort kvarvarande hinder för ett 

köp. (Pelsmacker et al., 2004) Detta mål kan uppnås genom att informera konsumenterna om 

säkerhetsaspekter, lagstiftning mm. Ett exempel är den del av potentiella kunder idag som är 

tveksamma till att köpa på nätet då de känner osäkerhet i att lämna ut kontokortsuppgifter. Att 

då informera kunderna om möjligheten att betala i efterskott via faktura kan ge dessa kunder 

den trygghet de saknat för att genomföra ett köp. 

 

3.2.2.8 Skapa köp (Purchase)  

Försäljning är ett huvudmål. Dock är det i de flesta situationer omöjligt att mäta den direkta 

försäljningseffekten av en marknadsföringsinsats. Detta är dock till en viss grad (kortsiktigt) 

möjligt vid direkt respons-marknadsföring. (Pelsmacker et al., 2004)   

Tidigare marknadsföringsinsatser med fördröjd effekt och tillfälligheter kan dock påverka 

mätningen och därmed ge allt för positiva resultat för den enskilda marknadsföringsinsatsen .  
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 3.2.2.9 Skapa nöjda kunder (Satisfaction) 

Att arbeta för att göra sina kunder nöjda är speciellt viktigt i konkurrensutsatta marknader 

med höginvolverande produkter. Ett stort antal studier talar för att det är lönsamt att investera 

i kundlojalitet istället för att söka efter nya kunder. Även mindre lönsamma kunder bör 

behandlas väl då gamla kunder kan stimuleras till att bli sekundära marknadsförare. 

Missnöjda kunder tenderar även att sprida dålig publicitet och image som kan vara väldigt 

kostsamt att reparera. Marknadsförare bör således inte tro att jobbet är klart när varan blivit 

såld. (P. Pelsmacker et al., 2004)  

 

3.2.2.10 Skapa varumärkeslojalitet (Brand loyalty)  

Återköp är inte samma sak som lojalitet. Rutin står ofta bakom återköp av låginvolverande 

produkter. För att definieras som lojal kund krävs det att konsumenten har möjligheten till och 

gör ett aktivt val. Fördelen med att öka kundlojaliteten är att konsumenterna blir mindre 

öppna för konkurrenternas erbjudanden och fungerar som positiva opinionsbildare 

(marknadsförare). (Pelsmacker et al., 2004)  

 

3.2.3 Roos och Algotssons fem typer av effekter 

Roos och Algotsson (1996) menar däremot att det går att mäta fem olika typer av effekter: 

- Exponeringseffekter 

Företaget gör mätningar av uppnått exponeringsutrymme. Målet för företaget är att 

få maximalt med exponering för det relevanta varumärket. 

- Uppmärksamhetseffekter 

Företaget mäter antal personer som hört och/eller sett dess varumärke. 

Mätningarna görs ofta upprepade gånger, exempelvis, före och efter en viss 

reklamkampanj.  

- Marknadens kunskap och kännedom 

Frågor angående hur mycket kunder vet om företaget och dess produkter ställs av 

företaget. Hur denna kunskap förändras med tiden är också betydelsefullt att mäta 

här. 

- Attitydmätningar  

Målgruppens inställning till företaget kan ha förändrats efter en reklamkampanj. 

Attitydundersökningar har som syfte att mäta dessa förändringar. 

- Beteendeeffekter  
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För att mäta om kundernas beteende har förändrats på grund av reklamkampanj, kan 

företaget bland annat mäta antal kunder som tog kontakt med företaget, provat en 

viss vara eller genomfört ett inköp. 

 

3.2.4 Hur mäts reklameffektivitet i nätbaserade företag? 

Eftersom vår uppsats handlar om e-handelsföretag, anser vi att vi bör analysera närmare hur 

just dessa företag kan gå tillväga vid mätningen av effektivitet. Rowley (2001) tar upp de 

viktigaste faktorerna som spelar in vid framgångsmätning av reklam, enligt Dreze och 

Zufryden (1998): trafik, besökslängd, antal användare som har registrerat sig som användare 

på hemsidan, konversionsgrad, försäljningsvärde samt antal transaktioner. 

 

De första tre ovannämnda faktorerna kan relateras till mjuka reklammål, medan de senare tre 

är ett mått på hårda mål med reklam, enligt Gustavssons & Rennemarks indelning 

(Gustavsson, Rennemark, 1994). Om vi använder Roos & Algotssons terminologi (Roos, 

Algotsson, 1996) är det beteendeeffektmätningen Rowley (2001) tar upp. Val av kanal 

påverkar inte möjligheten att mäta beteendeeffekt för nätbaserade företag. 

 

När användaren klickar på banners eller kommer in på hemsidan via sökmotor, är det möjligt 

att registrera det. Det finns möjlighet att samla in mer information om användaren på Internet 

jämfört med traditionella medier. (McKim, 1999)  

 

Det finns skillnad mellan en ”träff” och ett besök. Konsumenten kan ha klickat på länken, 

men inte stannat på hemsidan tillräckligt länge för att uppfatta budskap. Längden av besök bör 

följaktligen uppmärksammas i samband med antal träffar (trafiken). Det kan liknas vid den tid 

kunden spenderar i fysiska butiken. Antal träffar kan säga hur exponerad hemsidan är, medan 

besökslängd visar hur intressant hemsidan är för besökare. Konversionsgraden visar hur 

många besök har gjorts med beställning som resultat. (Rowley, 2001) 

 

Peoplemeter är ett verktyg för att mäta TV-programmets publik. Genom att låta ett visst antal 

hushåll använda en fjärkontroll där användaren registrerar sin TV-konsumtion, fås 

information om TV-reklamens exponerings- och uppmärksamhetseffekter.6 

 

                                                 
6 www.ciadvertising.org/student_account/fall_00/adv382j/evatseng1/adv382.2/research.htm 



 31 

En vanlig form av verktyg för att mäta exponerings- och uppmärksamhetseffekter på Internet 

är räknare på hemsidan där reklamen i form av banners eller popup finns. Det finns två slags 

räknare. Den mest vanliga är den som mäter exponeringseffekt genom att räkna upp ett 

nummer för varje gång sidan laddas ner. Den andra typen är räknare som mäter antalet unika 

besökare (en enda träff registreras för varje IP-nummer), vilket ger företaget information om 

uppmärksamhetseffekt.7 

 

3.2.5 Situationsspecifika förutsättningar 

Den andra grundstenen i medievalsmodellen är det som Mårtensson (1994) kallar 

situationsspecifika förutsättningar. De delas i sin tur i produktmässiga, marknadsmässiga och 

kreativa. (Jäger, Winberg, 1996)  

 

3.2.5.1 Produktmässiga förutsättningar 

Bland produktmässiga förutsättningar återfinns produktens behov av att information ges, 

produktens behov av demonstration eller service, produktens engagemang hos målgruppen, 

produkternas kändhet samt fas i livscykeln. (Jäger, Winberg, 1996) 

 

Kunder kan behöva mer information om vissa produkter. Hur mycket information mediet 

tillåter påverkar det val företaget gör. Nätbaserade företag verkar koncentrera sig först och 

främst på varor där målgruppen har högt engagemang. Särskilt relevant för e-handelsföretag 

är mediets förmåga att demonstrera produkten eller tjänsten på ett bra sätt och vilket service 

mediet kan tillhandahålla. (Jäger, Winberg, 1996)  

 

PLC (Produktlivscykeln) är en modell som, om den används rätt, kan ge företagen ett verktyg 

att effektivare matcha sina marknadsföringsinsatser med marknadens rådande behov. Enligt 

denna modell kan produktens livscykel beskrivas utifrån fyra avgränsade faser – 

introduktions-, tillväxt-, mognads- och nedgångsfasen. Modellens svaghet är att det i 

verkligheten inte är lätt att avgöra om en produkt fortfarande befinner sig i en fas eller gått 

över till nästa. Vidare är det svårt att utifrån denna modell prognostisera längden av respektive 

fas då varje produkt har sin egen unik livscykel (Pelsmacker et al., 2004). Genom att 

analysera utifrån data och kompletterande teorier var exakt i modellen CDON:s och AdLibris 

produktsortiment befinner sig, borde vi dock kunna utesluta de mindre lämpliga 

                                                 
7 www.webbkunskap.com/kurser/ovriga/raeknare/raeknare.asp#olika_typer 
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marknadsföringsverktygen för respektive företag och möjligtvis även identifiera det 

lämpligaste. Här nedan kommer vi att kortfattat presentera fasernas kännetecken och de 

lämpligaste marknadsföringsmål som modellen åskådliggör för respektive fas. Begreppet 

”produkt” hänvisar här nedan till CDON:s och AdLibris hemsideadresser.  

 

 

Bild 3: Produktlivscykeln Marketing An Introduction (G. Armstrong/ P. Kotler, 2000.) 

 

Bild 4: Adoptionskurvan, Consumer Behaviour, A European Perspective (M. Solomon et al., 

2002). 

 

Introduktionsfasen   

I denna fas saknar konsumenterna kännedom om produkten. Ett första steg bör således vara 

att marknadsföringsmässigt informera och få produkten beprövad av konsumenterna. Denna 

fas brukar normalt även kännetecknas av att det finns få eller inga konkurrenter på marknaden 

men även ett negativt rörelseresultat samt låg försäljning trots stora marknadsinsatser. Enbart 

en mycket begränsad del av marknaden låter sig övertalas och tar till sig produkten dvs. 

”innovators” och ”early adopters” (se bild 4). Enligt DAGMAR-modellen, bör företaget 

fokusera på följande marknadsföringsmål i denna första fas: skapa kategoriefterfrågan, 

varumärkesmedvetenhet, -kunskap och -attityd. (Pelsmacker et al., 2004) 
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Tillväxtfasen 

Denna fas kännetecknas av snabbt ökande försäljningssiffror. Den totala 

marknadsföringskostnaden är även den stigande, men kostnaden fördelas nu på fler enheter 

som resulterar i ett ökat täckningsbidrag och vinst. Majoriteten av konsumenterna har nu 

också accepterat produkten, fått en bild av produktens viktigaste karaktärsdrag och position på 

marknaden. I tillväxtfasen har således situationen genomgripande förändrats och med det 

även behovet av marknadsföringsstrategi. Enligt DAGMAR-modellen bör fokus ligga på att 

förbättra och skapa en varumärkesattityd för att effektivt kunna försvara sin marknadsposition 

mot växande konkurrens (Pelsmacker et al., 2004). 

 

Mognadsfasen  

Denna fas kännetecknas av avtagande tillväxt, en hög konkurrens och ofta även av minskade 

vinster initialt p.g.a. överkapacitet. Överkapaciteten resulterar i sin tur i att svagare aktörer 

lämnar marknaden och vinstnivåerna åter stabiliseras på en marknadsmässig nivå.  I denna fas 

har konkurrenterna kommit ikapp och produkterna får allt svårare att urskilja sig. För att 

skydda sina positioner på marknaden kan företagen t.ex. sänka priser eller öka 

marknadsföringsinsatserna. Tre andra strategier som används av företagen är att modifiera 

marknaden (t.ex. välja nya segment), modifiera produkten (t.ex. förändra image och 

funktioner) och slutligen förändra marknadsföringsmixen (t.ex. val av reklammedium). Enligt 

DAGMAR-modellen bör marknadsföringsstrategin i denna fas fokusera på att förbättra och 

skapa en positiv varumärkesattityd, nöjda kunder och varumärkeslojalitet.   

 

Nedgångsfasen  

Denna fas kännetecknas av minskad försäljning och avtagande täckningsbidrag (vinst). 

Strategiskt har företagen två huvudmål vid denna fas. Antigen kan de ”mjölka” produkten 

dvs. sluta investera och enbart fokusera på försäljning för att sedan ta bort produkten från 

marknaden eller att produktutveckla för att kunna påbörja en ny livscykel. (Kotler, 2000) 

  

3.2.5.2 Marknadsmässiga förutsättningar 

Efter produktmässiga förutsättningar, där nu beskrivna PLC-modell innehar en viktig plats, 

går Jäger och Winberg (1996) över till att diskutera marknadsmässiga förutsättningar som 

består av fyra aspekter (Jäger, Winberg, 1996): 
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- om företaget är känt eller okänt på marknaden 

- marknadens tillväxttakt  

- konkurrenternas val av medier 

- möjligheter att välja som marknadsledaren 

 

Att marknadsföra sin närvaro kan vara betydelsefullt för mindre kända företag. Större kända 

företag behöver mindre tid och pengar för att synas. Vad som sker på marknaden kan påverka 

val av mediet. Genom att se vilka medier konkurrenterna väljer för sin marknadsföring, kan 

företaget få värdefull information både om vad som bör vara lönsamt och om hur företaget 

kan differentiera sig. Små företag har inte samma möjligheter att marknadsföra sig som stora. 

Begränsade resurser kan vara en anledning till varför marknadsföraren väljer bort vissa 

medier. (Jäger, Winberg, 1996) 

 

Med kreativa förutsättningar menar Mårtensson (1994) den kreativa lösningens krav på färg, 

på möjligheten att använda rörliga bilder och på att kunna använda ljud. Detta i sin tur beror 

mycket på vilken produkt man marknadsför samt på hur beslutet fattas. 

 

Vi anser följaktligen att ytterligare två teorier är speciellt relevanta vid diskussionen av 

situationsspecifika förutsättningar– 4P som handlar om företagets konkurrensmedel samt 

beslutsteori som handlar om hur beslut fattas inom organisationen. 

 

3.2.5.3 4P-modellen 

 

Denna modell bygger på uppdelning av marknadsföringsmixen i 4 delar. 

 

Product Price Place Promotion 
Benefits List price Channels Advertising 
Features Discounts Logistics Public relations 
Options Credit terms Inventory Sponsorship 
Quality Payment periods Transport Sales promotions 
Design Incentives Assortments Direct marketing 

Branding     Point-of-purchase 
Packaging     Exhibitions and trade fairs 
Services     Personal selling 

Warrantes     Internet 
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Bild 5: Marknadsföringsmixens 4 delar. (Källa: ”Marketing Communications – A 

European Perspective”, P. Pelsmacker et al., s. 3.) 

 

4P-modellen beskriver företagets konkurrensmedel vid dess strategiska marknadsföring 

(Kotler, 2005). Vi menar att denna teori är lämplig här för att företaget ska känna till sina 

egna förutsättningar vid beslut om val av reklamkanal. Reklam som konkurrensmedel har 

alltid sina begränsningar i pris, produkt, plats, personal och politik. (Franzén, 1991)  

Nedan tar vi upp huvudfrågor som företag står inför gällande de olika fyra kategorierna:  

 

Produkt: Vilken produkt ska säljas?  

Pris: Vilket pris ska produkten ha?  

Plats: Hur ska företaget göra sina produkter tillgängliga för de avsedda kunderna? 

Promotion: Hur ska marknadsföringen av produkten göras? 

 

Vilket medium företaget väljer vid sin marknadsföring beror i mångt och mycket på vilken 

produkt, pris, plats respektive marknadsföring företaget väljer.  

 

Då syftet för vår uppsats är att undersöka vilka de viktigaste faktorerna som ligger bakom 

nätbaserade företags val mellan TV- reklam och Internetreklam är, har vi valt två fallföretag 

som ligger väldigt nära varandra vad gäller dessa konkurrensmedel för att koncentrera på val 

av reklamkanal istället för jämförelse utifrån dessa kriterier. Den viktigaste aspekten av 4P är 

i vårt fall plats, då all försäljning sker via Internet, vilket vi menar har påverkan även på 

promotion. Med andra ord, bör Internetföretag skilja sig från de fysiska vad gäller val av 

reklamkanal.  

 

Behrer och Larsson (1998) är dock kritiskt inställda gentemot ”4-P-modellen”, då den inte tar 

upp relationernas roll samt att modellen förlorar relevans i och med att produkterna blir allt 

mer lika vad gäller pris och kvalitet och aktörerna på marknaden blir allt större och färre. 

 

3.2.5.4 Beslutsteori 

I beslutsteorin redogörs det för tre modeller av hur beslut fattas i företag; den rationella-, 

begränsat rationella- och soptunnemodellen. De tre modellerna skiljer sig åt främst genom att 

de har olika antaganden om beslutfattarnas förmåga och möjlighet att göra rationella val.  
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Rationella modellen 

Denna modell antar att beslutsfattaren har en klar och stabil målsättning som styr besluten, 

samt fullständig information om alternativ och konsekvenser samt att beslutsfattaren 

nyttomaximerar. Att nyttomaximera betyder att beslutsfattaren alltid väljer det alternativ som 

uppfyller målet bäst. Den rationella beslutsprocessen består av 4 grundläggande steg:  

1) Att definiera mål och rangordna dem efter prioritering 

2) Att undersöka olika lösningar 

3) Att göra en konsekvensberäkning på samtliga alternativ 

4) Att välja det alternativ som ger maximal måluppfyllelse 

 

Antagandena i den rationella beslutsmodellen är krävande. De ställer stora krav på 

beslutsfattaren. Det kan därför ifrågasättas om denna modell är realistisk. Kritiker menar att 

denna modell endast kan ses som en teoretisk idealmodell (Nygaard, Bengtsson, 2002). 

 

Begränsat rationella modellen 

Den begränsat rationella modellen är en vidareutveckling av den rationella modellen. 

Begränsad rationalitet innebär att beslutsfattaren strävar efter att göra rationella beslut men att 

denne hindras av individuella och organisatoriska begränsningar. Beslutsfattaren antas ofta ha 

begränsad information om alternativ och konsekvenser samt har oklara mål och beslutar efter 

inlärda rutiner. Istället för att nyttomaximera nöjer sig beslutsfattaren med det första 

alternativet som lever upp till dennes förväntningar. Termen som används i detta sammanhang 

är att ”satisfiera” (vara tillräcklig). Skillnaden mellan ”nyttomaximering” och ”satisfiering” 

kan beskrivas enligt följande citat: ”skillnaden mellan att hitta den bästa nålen i en höstack 

och att försöka hitta en nål som är tillräckligt bra för att kunna sy med den” (Nygaard, 

Bengtsson, 2002). 

 

Soptunnemodellen 

Denna modell är rationella modellens diametrala motsats. Modellen antar att beslut ofta tas 

utan klara mål i sikte och att beslutsfattare enbart ägnar en mycket begränsad tid till 

beslutsfattande. Beslut tas då problemställningar (t.ex. felaktig produkt, missnöjda kunder, 

sviktande försäljning, interna konflikter), beslutanledningar (t.ex. olika möten), lösningar 

(t.ex. förslag, nya åtgärder, idéer) och deltagare (upptagna ledare, humör, intresse, kunskap 

osv.) av ren tillfällighet sammanfaller. Soptunnemodellen visar en mycket hög grad av 
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komplexitet, tvetydighet och oklarhet. Beslutsfattaren har ingen möjlighet att fatta rationella 

beslut och tenderar att efterrationalisera framgångsrika beslut för att uppfattas som mer 

kompetent. (Nygaard, Bengtsson, 2002) 

 

3.2.6 Vad man får 

Tredje delen i medievalsmodellen innehåller tre viktiga faktorer som påverkar val av medium 

- mediets prestationsegenskaper, mediernas flexibilitet samt dess image/natur. 

 

Med medieprestationsegenskaper menar Jäger och Winberg (1996) den genomslagskraft som 

reklamkanalen har på kunder och nämner format, sidantal, färganvändning, utformning och 

innehåll som huvudsakliga faktorer. 

 

Mediernas flexibilitet kan vara tidsmässig eller regional. Den förstnämnda omfattar tiden som 

behövs för att beställa och producera material i ett visst medium. Den senare syftar på hur 

utförbart det är att komma åt målgrupper inom olika geografiska regioner med ett visst slags 

medium. (Jäger, Winberg, 1996) 

 

Marknadsföraren bör vid val av medium notera att variationer i livslängd hos diverse medier 

är stora. Jäger och Winberg (1996) talar även om halo- respektive sleepereffekt för olika 

medier. Den förre syftar på att budskapet påverkas av det medium som kommunikationen har 

skett med. Den senare handlar om att mottagaren tenderar att glömma bort var budskapet 

kommer ifrån efter ett tag. Medium kan antingen ha halo- eller sleepereffekt. Förväntningar 

som mottagaren har för mediet bör också uppmärksammas. (Jäger, Winberg, 1996) Enligt en 

undersökning gjord av Sveriges Annonsörer, toppar telefonförsäljning och spam listan på 

medier som befolkningen vill slippa. 9 av 10 är negativt inställda till dessa medier. Internet- 

och TV-reklam vill ungefär 50 % helst slippa osv.8Det kan även finnas vissa störningar med 

medier som medför nackdelar. (Jäger, Winberg, 1996) Som exempel på dessa kan nämnas 

lång tid att ladda ner text på Internet eller bildstörningar på TV. 

 

Vilket grundliggande synsätt företaget har på kommunikation kan påverka val av medium. Vi 

anser det vara viktigt att påpeka att Mårtensson (1994) inte tar upp denna aspekt. Här har vi 

                                                 
8 www.annons.se/?get=content&action=view&id=0-407 
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redogjort för två synsätt – processkolan och semiotiken som bland annat värderar mediers 

masskommunikations- och individanpassningsegenskaper väldigt olika.  

 

3.2.6.1 Processkolan   

Strategisk kommunikationsplanering bygger traditionellt på ett sändarperspektiv där 

mottagaren av ett budskap anses vara relativt passiv. Shannon och Weavers 

informationsmodell är ett exempel på detta synsätt. Effektiv kommunikation enligt denna 

modell är då en signal (budskap) rent fysiskt når fram till sändarens tilltänkta mottagare 

genom det brus som finns i båda parters omgivning (Falkheimer, 2001). 

 

Bild 6: Shannons och Weavers kommunikationsmodell, J. Fiske (2003) 

Modellen har kritiserats mycket, då den inte behandlar möjligheten till 

feedback (överföringen av mottagarens reaktion till sändaren). (Fiske, 2003) 

 

3.2.6.2 Semiotik 

Semiotisk teori hävdar att detta synsätt är felaktigt då den underskattar mottagarnas roll i 

kommunikationsprocessen. Enligt denna modell är mottagaren aktiv och budskapet skapas 

först då mottagaren tolkar sändarens kommunikation (signaler). Mottagarens tolkning 

påverkas i sin tur av kontext, uppfattningar, känslor och värderingar som resulterar i 

mottagarens unika konnotation (bibetydelse) av kommunikationen (Fiske, 2003). Ju mer 

entropisk (oförutsägbar) kommunikationen är desto fler är tolkningsmöjligheterna och risken 

för att tolkningen avviker från sändarens avsikt (Jansson, 2002). Denna modells relevans 

ligger i att valet av grundläggande synsätt på kommunikation borde direkt påverka CDON:s 

och AdLibris val av medium och reklamutformning i deras kommunikationsarbete. 

Sändarperspektivet ger bättre stöd för masskommunikation än vad semiotiska synsättet gör. 
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 Bild 7: C.S. Peirces betydelseelement (J. Fiske, 2003)  

 

Denna modell är skapad av C.S. Peirce, semiotikens grundare. Ett tecken är något fysiskt som 

kan uppfattas av våra sinnen som hänvisar till något annat än sig själv dvs. i denna modell 

objektet. (Fiske, 2003) Ett tecken kan t.ex. vara en logotyp, hemsideadress eller en reklamfilm 

och objektet ett företag eller en hemsida. Interpretanten syftar i denna modell till mottagarens 

mentala tolkning av tecknet i kombination av dennes erfarenhet av objektet som skiljer från 

individ till individ. Tecknet ”ko” kan t.ex. uppfattas mycket olika av en hindu jämfört med en 

kristen osv. (Fiske, 2003). 

 

3.2.6.7 Vad man får med Internet respektive TV som reklamkanal 

Det finns både starka och svaga sidor hos TV- respektive Internetreklam. Vi sammanfattar 

mediernas för- och nackdelar i två tabeller som följer. Vi väljer att endast ange styrkor och 

svagheter var för sig här och inkludera jämförelser och diskussionen längre fram i uppsatsen.  
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Internet som reklamkanal 

 Styrkor   Svagheter  

• Relativ kostnadseffektivitet. Kostnaderna kan vara 

oberoende av publikens storlek 

• Företag kan få tillgång till specifika segment genom att 

placera banners på specifika hemsidor 

• Lätt och snabbt att redigera reklam 

• Interaktivitet  

• Internet är konstant tillgänglig.  

• Målgruppen är potentiellt global. Man kan nå 

informationen var som helst i världen 

• Internetreklam bör vara komponent av 

Internetmarknadsföringsstrategi och 

skall inte bedrivas separat 

• Svårt i dagsläget att bedöma prisnivån 

• Svårt att beräkna hur effektiv 

Internetreklam egentligen är 

Bild 8: (www.smallbusinessnotes.com/operating/marketing/advertisingmedium/internet.html) 

 

 

 

 

TV som reklamkanal 

 Styrkor   Svagheter  

• rikstäckande/lokalt  

• ”impactmedia”, påverkar många sinnen  

• imageskapande  

• möjliggör demonstration av produkt eller 

tjänst  

• går att välja målgrupp genom att finnas vid 

"rätt program"  

• höga totalkostnader  

• hög risk  

• lågt engagemang hos mottagaren  

• endast enkla budskap  

• kräver upprepning  

Bild 9: (www.expowera.com/mentor/marknadsforing/reklam_internet.htm) 
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3.3 Integration av teorier 

 

 
Bild 10: Integrerad medievalsprocessmodell för reklam 
 
Vår genomgång av medievalsmodellens tre byggstenar resulterade i att vi har lagt märke till 

ytterligare en svaghet hos modellen. Mårtensson (1994) använder tre uppdelningar utan att 

förtydliga var i kommunikationsplaneringsprocessen företaget bör fokusera på respektive 

byggsten (se bild 10). 

  

Vi anser att de faser som Falkheimer (2001) tar upp mycket väl kan integreras med 

medievalsmodellen. På det sättet får vi en överblick över hela medievalsprocessen. Vi menar 

dock att faserna överlappar varandra och vi har inga bevis på att deras gränser är statiska.   

 

Fas 1 

Falkheimer (2001) påstår att formuleringen av mål och syfte med 

kommunikationsplaneringsprocessen är det första steget företaget gör. Vilka mål företaget 

sätter och vilka effekter företaget vill uppnå med reklam är viktigt att veta för att sedan kunna 

beräkna reklamens kostnadseffektivitet. Vi har bland annat använt DAGMAR-modellen för 

att ge en bild av vilka mål företaget kan ha med sin marknadsföring. Kostnadseffektivitet är 

Fas 1 
Syfte, 

problem och 

målsättning 

definieras  

Fas 4. 
Kommunikations-
processen 
utvärderas 

Fas 2. Kommunikationsplan och 
strategi utformas 

Vad det kostar 

Återkoppling 

Situationsspecifika förutsättningar 

Vad man får 

Fas 3. 
Kommunikations-
insatsen utförs 
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nära kopplat till både fas ett och två i medievalsprocessen, då målen kan baseras på 

kostnadseffektivitetsutvärderingar av tidigare marknadsföringsinsatser.  

 

Fas 2 

När företagets mål och syfte med reklam är klara, bör företaget planera kommunikationsinsats 

genom att undersöka hur väl medierna passar utifrån medievalsmodellen. (Jäger, Winberg, 

1996) Hur beslut fattas inom företaget, vilken marknadsföringsmix företagets produkt har 

samt var i produktlivscykeln produkten befinner sig är exempel på vad företaget bör 

koncentrera sig på i detta skede. 

 

Fas 3 

Själva kommunikationsinsatsen utförs i detta skede. 

 

Fas 4 

Efter att valet är gjort och kommunikationsinsatsen är utförd, bör företaget noggrant utvärdera 

om uppsatta effekter utifrån valda effektivitetsmål är uppnådda (jfr Falkheimer, 2001). 

Företaget kan använda sig av denna data i fortsättningen vid mål- och syfteformuleringen 

samt även spara tid vid samma mål på kort sikt vid efterföljande medievalsprocesser ifall 

förutsättningarna förblir desamma. 
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4. Empiri  
 

I detta kapitel kommer först fallföretagen presenteras. Därefter presenteras den 

marknadsdata vi funnit passande för vår frågeställning och en översiktstabell över 

marknadsdatan. Detta följs upp av de båda företagens årsredovisning för att därefter 

presentera vår primärdata bestående av intervjuerna med CDON och AdLibris. 

 

 
4.1 Fallföretag 

Vi har valt att titta på de två Internetbaserade företagen, CDON AB (www.CDON.com) 

respektive AdLibris AB (www.adlibris.se). CDON säljer böcker, DVD, CD-skivor med mera. 

AdLibris säljer böcker. Båda företagen har all sin försäljning via Internet. Enligt deras 

årsredovisningar (beställda från Bolagsverket) hade CDON en nettoomsättning på 314 842 

000 kr och AdLibris på 190 944 669 kr år 2004.  

 

Kontaktperson på CDON var Fredrik Bengtsson (marknadschef) och på AdLibris Sofia 

Modig (studentansvarig). 

 

4.1.1 Beskrivning av CDON   

CDON är Nordens största Internetbutik. Företaget startades februari 1999 och erbjuder 

försäljning av musik, film, spel och böcker. Deras marknader är Sverige, Norge, Danmark, 

Finland och EU. CDON ingår i det börsnoterade aktiebolaget MTG9. MTG-koncernen äger 

CDON, TV3, ZTV, TV8, RIX FM, Power Hit radio m.fl.10 

 

CDON har ett stort centrallager, men inga butikslokaler vilket medför lägre priser på deras 

produkter. Varorna kan beställas på deras hemsida dygnet runt, hela året. De levereras direkt 

hem till din brevlåda. CDON har 100 gånger fler titlar än vad vanliga butiker kan visa upp. På 

hemsidan kan kunden få tips om vad som säljer bäst just nu, topplistor, nyheter och tips från 

andra kunder med samma intressen. Nyhetsbrev finns också tillgängligt där kunden får nya 

                                                 
9 Modern Times Group AB 
10 www.mtg.se 
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erbjudanden till sin e-postadress varje vecka. Som kund kan du också förhandsboka kommande 

böcker och ställa dig först i kön att få dem. CDON var även först med att sälja digital musik som 

kunden laddar ner direkt till din dator. CDON erbjuder inte kundtjänst via telefon utan hänvisar 

till e-post. På CDON:s kontor i Malmö arbetar ungefär 50 personer inom kundservice, inköp, 

IT och marknad. (CDON.com) 

4.1.2 Beskrivning av AdLibris 

AdLibris AB startades upp 1997 av fyra personer – Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan 

Arvidsson och Christian Lauritzen. Den grundläggande idén var att sälja böcker på Internet 

till ett lågt pris med hög servicekvalitet. AdLibris sysselsätter 18 personer på kontoret i 

Stockholm och 20-40 personer vid distributionscentralen i Morgongåva där böckerna även 

packas för att sedan skickas till kunder. (se bilaga 2) 

 

Sedan årsskiftet 2004/2005 ägs majoriteten av AdLibris av Bonnierkoncernen. 

Bonnierkoncernen äger även stora delar av TV4, Sydsvenskan, Expressen och Dagens 

Nyheter m.fl.11 Några av grundarna och de anställda har fortfarande kvar aktieposter i bolaget. 

Natur och Kultur äger 10 % av aktierna. (se bilaga 2) 

 

AdLibris erbjuder 30-50 % lägre priser än den fysiska bokhandeln, leveranstiden ligger 

normalt på 2-5 vardagar, de erbjuder över 2 miljoner titlar på hemsidan och har ett sortiment 

bestående av svensk och engelsk student-, fack- och skönlitteratur. (AdLibris.se / Om 

Adlibris) 

 

Förutom vanliga ”fysiska” böcker säljer AdLibris även e-böcker (elektroniska böcker som 

laddas ned till datorn) och mp3-böcker (ljudböcker som laddas ned till datorn). Tidigare har 

AdLibris endast sålt böcker inom Sverige, men har nu också öppnat i Finland. (AdLibris.se) 

 

Böckerna köps in från de flesta förlag som finns i Sverige och från ett antal stora leverantörer 

utomlands. Sortimentet utökas hela tiden då antalet leverantörer ökar. Inget lager av böcker 

existerar. Distributionen sköts genom snabba leveranser från förlagen. Deras artikeldatabas 

uppdateras varje natt när informationen erhålls angående bokens tillgänglighet. (se bilaga 2) 

 

 
                                                 
11www.bonniers.se 
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4.1.3 Beskrivning av Mobillagret 

Mobillagret.com skapades i begynnelsen utav år 2004 och ägs av företaget Mobillagret, 

Älvdalen. Deras mål är att erbjuda deras kunder ett så komplett sortiment utav mobiltelefoner 

som möjligt. Support ges på telefon 10.00 – 20.00 på vardagar. Samtidigt som kunden kan 

handla i deras webshop pågår auktioner på www.tradera.com under användare 

mobillagret.com där kunden också kan bjuda på mobillagrets produkter. (Mobillagret.com / 

Om oss) 

 

4.1.4 Beskrivning av Prispress 

Prispress.com (Svenska prispress näthandel AB) är en del av Svenska Prispress AB.  

Svenska Prispress är ett privatägt bolag och i Svenska Prispress finns inga utländska 

intressenter eller leverantörsintressen. (Prispress.com / Om prispress) 

  

Svenska Prispress har för avsikt att ge konsumenten ett bra pris på en modern produkt. Detta 

uppnår dem med samarbete med bl.a. Posten, Teleresurs och Incordia. (Prispress.com / Om 

prispress) 

 

Genom att Svenska Prispress använder säkerhetssystem som MasterCard, SecureCode och 

Verified by VISA på deras hemsida vill de ge kunden en större känsla av trygghet i sina köp. 

(Prispress.com / Om prispress) 

 

Telefonsupporten är öppen på vardagar 08.00-19.00, lördagar/söndagar 10.00-15.00. Det finns 

även möjlighet att få support genom e-post. (Prispress.com / Om prispress) 

 

Om kunden beställer lagerförda varor är leveranstiden normalt 1-4 arbetsdagar. För övrigt 

lämnas 1 års garanti på alla produkter. (Prispress.com / Om prispress) 

  
 
4.1.5 Årsredovisningar för CDON respektive AdLibris 
Vi har tittat på AdLibris och CDON:s årsredovisningar för 2004. AdLibris AB hade en 

nettoomsättning på 190 944 669 kr, medan CDON AB på 314 842 000 kr. Årets resultat för 

AdLibris AB var 9 572 236 kr och för CDON AB 6 801 000 kr. 
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Ur AdLibris förvaltningsberättelse framkommer att utvecklingen de senaste tre åren har varit 

positiv. Resultatet efter finansiella poster har stigit från 514 804 kr 2001 till 12 073 054 år 

2004. Soliditeten har stigit från 31,5 till 49,0 % under samma period. Även antalet anställda 

har ökat från 8 till 24. Räntabiliteten på det totala kapitalet för AdLibris var 23,3 % detta år 

(resultatet räknat efter finansiella intäkter och kostnader).  

 

CDON:s årsredovisning hade inte en lika utförlig förvaltningsberättelse som AdLibris. Hur 

utvecklingen har sett ut bakåt i tiden vet vi därmed inte. Företagets soliditet 2004 var 0,17 % 

vilket naturligtvis inte är bra. Denna siffra kommer av den stora skulden företaget hade till 

koncernföretag och det negativa resultatet från 2003. Räntabiliteten på det totala kapitalet för 

CDON var 13,5 % detta år (resultatet räknat efter finansiella intäkter och kostnader). 

 

Ytterligare information gällande företagens årsredovisningar finns i bilaga 6. 

 

4.2 Marknadsdata  

Denna data är sammanställd från olika källor på nätet, artiklar, rapporter och andra 

publikationer. Från etablerade och mer trovärdiga källor kommer vi enbart att referera till 

källorna, medan för mindre kända källor bifogar vi även originaltexten så att du som läsare 

själv får möjlighet att bedöma och skapa dig en egen uppfattning om datas reliabilitet.  

 

4.2.1 Marknadsutveckling  

Ökad E-handel  
Enligt en artikel på webbplatsen Shop-in-a-box12 hävdas det att en rapport från SCB 2005 att 

e-handel ökar snabbt och att hälften av svenskarna någon gång handlat via Internet. 2004 var 

andelen mindre än en 1/3. I åldersgruppen 25-34 år har mer än två av tre personer någon gång 

handlat (köpt eller beställt varor eller tjänster) via Internet. Andelen är lika stor för både 

kvinnor och män. Bland de äldsta (55-74 år) har ungefär 1/4 handlat via Internet. 

 

Bokmomssänkningen den 1 januari 2002 innebar en kraftigt ökad försäljning hos förlagen. 

Detta märktes tydligast under 2002 då försäljningen i ekonomiska termer ökade med 14 %. 

Statistiken från SCB för 2004 visar att försäljningen nu planar ut, men på en högre nivå.13  

                                                 
12 www.shop-in-a-box.se/nyheter 
13 www.scb.se/templates/Listning1____52898.asp  
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Bokpriser  

En rapport från SCB talar för att bokpriserna i nätbokhandeln sjunkit sedan 2002 medan 

bokpriserna hos övriga återförsäljare ökat. Priset är i snitt 5-20 % lägre på nätet än i fysiska 

butiker, enligt Svb.se14. Varuhus/livsmedelsbutiker och kiosker har det de senaste två åren 

skett prisökningar som varit klart större än den allmänna prisutvecklingen i Sverige enligt 

KPI. Bokhandelns prisförändringar på böcker når dock inte den nivå som momssänkningen 

motsvarar. Bokhandeln har de senaste två åren haft prisökningar (huvudsakligen 2002–2003) 

och de prisökningarna har i stort sett följt bokförlagens prisökningar enligt SCB15. 

 

Annonspriser  

En 24-timmarsexponering på MSN:s förstasida kostar enligt Alfred Ruth på computer Sweden 

1 miljon dollar medan en 30-sekunders reklamspot under ett avsnitt av Desperate Housewives 

(som har 26 miljoner tittare) bara kostar 574 500 dollar. Trots detta utgör nätets del av den 

amerikanska reklamkakan bara 3,7 %.16 Enligt MSN.com använde 89,405,000 personer deras 

sökmotor under oktober vilket motsvarar ca 3 miljoner användare om dygnet som ger en bild 

om exponeringspotentialen på MSN. (MSN.com / Advertise) 

 

Ökad konkurrens 

Enligt affarsvarlden.se, ökade detaljhandelns försäljning via Internet med 30 % under 

perioden maj till augusti. Enligt samma källa ser omsättningen i år ut att passera 8 miljarder. 

Affärsvärlden hävdar även att 57 % av näthandelsföretagen anser att konkurrensen har blivit 

allt mer omfattande under det senaste året.17 

 

4.2.2 Reklaminställning  

Reklamacceptans  
Enligt en artikel i nättidningen Resumé hävdas att endast 26 % av svenskarna är negativa till 

reklam och att 44 % är varken positiva eller negativa. Undersökningen är utförd av Sveriges 

annonsörer och Temo.18 

 

                                                 
14 www.svb.se/svb-papper/1999 /nummer_8/46813 
15 www.scb.se/templates/Listning1____52898.asp 
16 internetworld.idg.se/ArticlePages/200511/23/20051123173601_IW199/20051123173601_IW199.dbp.asp 
17 www.affarsvarlden.se/art/115926 
18 www.resume.se/pub/nyhet.asp?art_id=37093 
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Även attityder till Internetreklam har blivit mer positiva enligt shop-in-a-box.se som skriver 

att Sifos senaste undersökning visade att 44 % varken var positiva eller negativa till 

Internetreklam. Den största andelen positivt inställda till Internetreklam finns enligt artikeln i 

åldersklassen 15-19 år (ca 20 %). I nästa åldersklass, 20-39 år, är ca 18 % positivt inställda 

och slutligen i åldrarna 40-59 är andelen positivt inställda enbart 12,5 %.19 

 

Företaget QuickWise kom till en något annorlunda slutsats dvs. att endast 8 % är positivt 

inställda till Internetreklam och 13 % för TV-reklam. Vidare svarade 55 % att spam-mail gjort 

att de blivit mer negativ till reklam, vilket vi tolkar kan ha bidragit till den negativa 

inställningen till Internetreklam som denna undersökning presenterar. Detta då det är rimligt 

att förutsätta att en del av respondenterna ser spam-mail som en del av kategorin 

”Internetreklam”. Undersökningen genomförd av QuickWise visar att det finns ungefär lika 

många negativt inställda till reklam på Internet som till TV-reklam (52 % respektive 48 %). 

Undersökningen visar att kvinnor i genomsnitt är mycket mer intresserade av reklam från 

detalj- och livsmedelsbranschen dvs. för matlagning, skor och kläder. Män vill däremot hellre 

få reklam om hemelektronik och IT. Konsumenter tenderar att vara mer benägna att acceptera 

reklam från vissa branscher än andra. (QuickWise, 2005)  

 

 

Bild 11: Reklam – Nej, tack! (En attitydundersökning gjord av QuickWise 

                                                 
19 www.shop-in-a -box.se/merinfo_enskild.asp?page=2&id=3&sum=P7884463P8&notisid=358 
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på uppdrag av Annonsörföreningen April 2005). 

 

Internetbanker  

Idag har de svenska Internetbankerna sex miljoner kunder. En studie publicerad år 2004 i 

tidningen Privata affärer visar att svenskarnas förtroende för Internetbankerna är höga. i 

artikeln ”Dålig säkerhet på Internetbanker” hävdas det dock att denna höga tilltro till 

Internetbankerna är överskattad då säkerhetsbristerna är stora.20 

 

4.2.3 Medieanvändning   

Uppmärksamhet 

Enligt en studie från University of Michigan ger reklamfilmer i samband med TV-program 

som innehåller sex och/eller våld inte lika starka minnesbilder som reklampauser i "mer 

familjeorienterade" program. I studien exponerades 336 personer i åldern 18 till 54 år för TV 

program med 30 sekunders pauser med fejkade produkter. Forskarna bakom studien hävdar 

att personer som sett ett "sexigt", "våldsamt" eller "sexigt och våldsamt" program visade lägre 

sannolikhet att komma ihåg namnet på produkterna i reklamfilmerna, jämfört med dem som 

sett ett "familjeorienterat program". Enligt studien svarade de också mer sällan att de tänkte 

köpa produkterna som visats i reklamfilmerna. Även benägenheten att ta emot rabattkuponger 

för produkterna minskade bland denna grupp enligt studien. Det hävdas att resultaten inte 

påverkades av försökspersonernas kön och ålder eller av testpersonernas bedömning av 

programmet de sett. Ett exempel på ett sexigt program i denna studie var ”Sex and the City”, 

ett våldsamt program var ett avsnitt av ”24” och ett ”sexigt och våldsamt program var ”Buffy, 

vampyrjägaren”. Familjeprogrammet som användes i studien var "America's funniest 

animals".21 

 

Räckvidd  

Undersökningspopulationen för Orvesto Konsument (2005:2) är hela den svenska 

befolkningen i åldrarna 15-79 år. Räckvidden för TV är räknat på 15 minuters tittande per 

dag. Utav reklamkanalerna har TV4 störst räckvidd. Därefter följer TV3 och Kanal 5. Vidare 

visar tabellerna att TV4 har störst räckvidd i samtliga åldersgrupper, följt av TV3 med en 

                                                 
20 
http://193.13.73.69/sites/surfalugnt/wwwsurfalugntse/index.php?show=402_SWE&article=61&page_anchor=htt
p://193.13.73.69/sites/surfalugnt/wwwsurfalugntse/p402/p402_swe.php?article=6 
21 http://vetenskapsnytt.blogspot.com/2005/09/sex-och-vld-gr-tv-reklam-mindre.html 
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betydligt lägre räckvidd. (Utdrag från Orvesto Konsument. 2005:2, se bilaga 3 för fullständiga 

tabeller och procentuell fördelning via region.)  

 

Bild 12: TV-kanaler - %          

  

                             Kön                          Åldersgrupper 

Reklamkanaler Man Kvinna 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-79 

TV4  46 47 40 45 48 47 49 51 

TV3 21 23 32 30 25 20 14 12 

Kanal 5 20 22 32 32 24 18 12 8 

TV4+ 8 7 8 7 8 7 8 8 

ZTV 7 5 14 8 5 3 2 2 

 

Internetplatserna med störst månadsräckvidd är Aftonbladet.se (45%), Expressen.se (25%), 

TV4.se (19%), dn.se (14%) och spray.se (12%). Aftonbladet.se har också den största 

räckvidden i samtliga åldersgrupper. Samtliga presenterade webbplatser nedan når 

procentuellt fler män än kvinnor. 

 

Bild 13: Internetsajter - Månadsräckvidd - %          

 

                           Kön                           Åldersgrupper 

Internetsajt Man Kvinna 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-79 

Aftonbladet.se 51 38 57 63 56 46 32 11 

Expressen.se 28 21 28 36 30 26 18 7 

TV4.se 20  18 27  27 23 19 12 5 

DN.se 17 11 15 22 17 15 11 5 

Spray.se 14 11 16 19 15 12 7 3 

 

Bild 12 och 13 visar bland annat att 33 % i snitt dagligen av svenskarna använde Internet 

under 2003. Vidare går det att utläsa att det fanns ett samband mellan utbildningsnivå och 

graden av Internetanvändandet under en genomsnittlig dag. 43 % av de högutbildade använde 

Internet jämfört med 22 % av de lågutbildade. Utifrån bild 14 kan vi avläsa att åldersgruppen 

som använde Internet mest var i åldern 15-44. Bild 14 visar även att Internetanvändandet 
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överlag var större för män än för kvinnor. Ur tabellen går det även att utläsa statistik över TV-

tittandet under 2003. Även här är det procentuellt fler män som använder mediet, men 

skillnaden är betydligt mindre. Totalt tittade 87 % av svenskarna under en genomsnittlig dag 

på TV. Åldersgrupperna 9-14 och 65-79 är de mest frekventa användarna och personer med 

lägre utbildning ser ut att vara något mer frekventa användare än högutbildade. 

Utbildningsnivån är dock inte lika avgörande för TV-tittande som för Internetanvändandet 

enligt denna tabell. 

Bild 14: Källa: Nordicom-Sverige, Internetbarometern 2003 
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Bild 15: Källa: Nordicom-Sverige Internet barometern, 2003 

 

TV-användning 

Enligt en undersökning av Nordicom 2003 tittar svenskar i åldern 9-79 år på TV i genomsnitt 

106 minuter om dagen. Samma undersökning hävdar att åldersgruppen 65-79 tillbringar 

längst tid framför TV:n (131 min/dag) och åldergruppen 9-14 år spenderar kortast tid framför 

TV:n (87 min/dag). Undersökningen visar även att lågutbildade i större utsträckning 

spenderar tid framför TV (130 min/dag) jämfört med högutbildade (ca 87 minuter dagligen) 

(se bilaga 5).  

 

TV3 når i snitt 22 % av den svenska befolkningen via sina sändningar och har sin största 

räckvidd i åldersgruppen 25-39 år där de når 27 %. TV4 når totalt 43 % av den svenska 

befolkningen och har sin största räckvidd bland åldersgruppen 60+, men har dock även hög 

räckvidd i åldersgruppen 25-39 dvs. 45.8 %. Räckvidden är här definierad som andel av 

befolkningen som tagit del av 5 minuters sammanhängande sändning under en dag. Notera att 

beräkningarna i bild 12 är räknade på 15 minuters TV-tittande (se bild 16). 
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Bild 16: Räckvidd i olika grupper, Orvesto 2005:2  

 

Internetanvändning  

Sverige hade högsta Internetpenetration i världen i mars 2005, enligt en studie av Netratings. 

80 % eller 6.5 miljoner svenskar hade tillgång till Internet enligt en studie av MMS (se bilaga 

4). Andra studier som gjorts på senare tid tyder på att Sverige fortfarande är i världstoppen i 

frågan om Internetpenetration. Under mars 2005 spenderade de svenska Internetanvändarna i 

snitt drygt tio timmar/månad på nätet. Det motsvarar en ökning med 8 % jämfört med samma 

period 2004.22  

Enligt statistik från Nordicom från 2003 spenderar män i snitt 26 minuter per dag på nätet dvs. 

8 minuter mer tid än kvinnor. Statistiken visar också att åldergruppen 25-44 år tillbringar mest 

tid på nätet, dock nära följt av åldergruppen 15-24 år. (se bilaga 5)  

 

 

                                                 
22 www.shop-in-a-box.se/merinfo_enskild.asp?page=1&id=3&sum=P7884463P8&notisid=357 
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Bild 17 & 18: MMS 2005 (se bilaga 5) 

Dessa två bilder belyser det faktum att en stor procentuell andel exponeras inför reklamfri 

television. Bild 14 som visar att 87 %  använder TV en genomsnittlig kan ge en missvisade 

fördelaktig bild av TV-reklamens räckvidd. Den nedre bilden belyser även det faktum att 

reklam på TV 4 i snitt når 2 ggr fler tittare än reklam på TV 3. 

 

4.2.4 Effektivitetsresultat 

Reklamerinran  

Enligt Tidningsutgivarnas artikel ”Dagspress ger mest för pengarna” är marknadsföring i 

dagspressen mest kostnadseffektiv för att uppnå reklamerinran. Detta påstående grundar de på 

en studie från 2003 där data om reklamerinran (recall) och reklaminvesteringar under första 

halvåret 2003 har studerats för de största svenska annonsörerna inom försäkringsbolag, 

charterresor, beklädnad och bilar. Data om reklaminvesteringar är hämtade från Sifo:s 

reklamensmätningar och data på reklamerinran är hämtad från NFO-Infratest som genomför 

kontinuerliga mätningar av reklamerinran för företag. I denna studie har effektiviteten 

beräknats som en effektkvot, där reklamerinran satts i relation till medieinvesteringens 

storlek. Resultaten har sedan ställts mot andelen dagspress av annonsörens sammanlagda 
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medieinvestering. Enligt artikeln överensstämmer resultaten väl med motsvarande analyser 

som beskrivits i Medieforskning (nr 6/2002) där det även hävdas att det finns ett positivt 

samband mellan annonsering i dagspress och effekterna på reklamerinran.23  

 

Enligt artikeln är annonser i dagspress det mest effektiva sättet att snabbt få folk in i butiken. 

Artikelförfattarna ställer sig frågande till att allt fler företag i detaljhandeln ändå prövar på att 

lägga en större del av reklambudgeten på TV. Artikeln ställer sig kritiskt till att TV-reklam 

verkligen kan leva upp till annonsörernas förväntningar. 24 

 

Enligt artikeln visar beklädnadshandeln upp en stor variation av mediestrategier. Från Lindex 

och Kapp Ahl som placerade runt 90 % av budgeten i dagspress till JC, Brothers och 

Dressman som valt TV under 2003 som huvudmedium med drygt 60 % av budgeten. 

Dressman och H&M var de klart största annonsörerna på marknaden under 2003 med vardera 

drygt 20 % av reklamen. De övrigas andelar varierar mellan 5 och 10 %. Den totala 

reklamerinran var också högst för de två största annonsörerna. Artikelförfattarna hävdar dock 

att Kappahl var det företag som fick ut mest i relation till reklaminvesteringens storlek.25 

 

 

Bild 19: 
www.dagspress.se/uploaded/document/2003/11/7/Dagspress_ger_mest_for_pengarna.pdf 
 

Diagrammet visar att sambandet mellan andel dagspress i mediemixen och effekten på 

                                                 
23 www.dagspress.se/uploaded/document/2003/11/7/Dagspress_ger_mest_for_pengarna.pdf 
24 www.dagspress.se/uploaded/document/2003/11/7/Dagspress_ger_mest_for_pengarna.pdf 
25 www.dagspress.se/uploaded/document/2003/11/7/Dagspress_ger_mest_for_pengarna.pdf 
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reklamerinran var mycket starkt. Artikeln belyser dock att Lindex avvek något från mönstret, 

men menar att detta avvikande främst beror på Lindex relativt svaga varumärke och målgrupp 

som begränsar sig till kvinnor. 26 

 

Attitydförändring 

I artikeln ”Såpa höjde Icas status” hävdas det att ICA:s reklamsnuttar i TV om ICA-handlaren 

Stig har varit effektiva. Priser har vunnits, kunder och anställda har enligt undersökningar 

varit positiva till reklamen. En annan effekt som reklamen uppnått är studenters ökade 

intresse av att jobba på ICA. Bland annat har ansökningarna mer än fördubblats till ICAs 

Trainee program sedan reklamsåpan började visas. Förr fick företaget cirka 800 ansökningar 

och nu, efter reklamsåpan, ökade antal ansökningar till 1 800, enligt marknadsdirektör Ingrid 

Jonasson Blank. En annan "reklameffekt" är hur studenter ser på Ica som företag. I 

konsultföretaget Universums studentbarometer har studenternas rankning av företaget 

förbättrats. Ett annat mått på det ökande intresset är att antalet studenter som vill skriva 

uppsatser om Ica ökat.27 När kampanjen är över och ersätts tror dock Ingrid Jonasson Blank 

att det kommer att bli svårt att medvetet uppnå lika starka sidoeffekter. Hon påpekar dock att 

hon nu insett värdet av ett starkt varumärke för att nå ut till ungdomar oavsett om det gäller 

kunder eller anställda.28  

 

Varumärkesbyggande  

I Tidningsutgivarnas artikel ”Bygga varumärke i dagspress - danskt Case visar resultat” 

belyses det faktum att TV-reklam har etablerat sig som ett starkt medium för 

varumärkesbyggande. Artikeln beskriver även att dagspressen har svårt att nå ut till 

annonsörerna med budskapet att det går utmärkt att bygga varumärke med annonser i 

dagstidningarna. En svårighet som speciellt lyfts fram är att det i dagens integrerade 

marknadskommunikation blivit allt svårare att visa hur ett enskilt medium bidrar till den totala 

effekten av en reklamkampanj.29 

 

Enligt artikeln har nu ett undersökningsteam från en grupp danska dagstidningar presenterat 

ett Case - "Ketchup-caset" - som isolerat effekterna av en annonskampanj i dagspress. Teamet 
                                                                                                                                                         
26 www.dagspress.se/uploaded/document/2003/11/7/Dagspress_ger_mest_for_pengarna.pdf 
27 
www.di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fMobious%3dY%26ArticleID%3d2004%5c08%
5c18%5c113717 
28 www.dagensmedia.se/uploaded/template/asp/dagensmedia_mall.asp?version=1251 
29 www.dagspress.se/Article.jsp?version=44008&idx=5 
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valde att studera en ketchupprodukt som inte marknadsförts aktivt de senaste 5 åren. Teamet 

valde avsiktligt en produkt som redan fanns ute i handeln då en försäljningsökning av en ny 

produkt helt enkelt skulle kunna bero på att produkten kommit in i en ”naturlig” tillväxtfast 

oberoende av teamets marknadsföringsinsatser. Ketchupprodukten som valdes salufördes av 

ett litet företag som sedan 10 år specialiserat sig sälja specialiteter från olika länder. 

 

Studien gick alltså ut på att marknadsföra en konkurrent till de stora ketchupvarumärkena, där 

de två största detta år satsat 10 miljoner kronor vardera på att marknadsföra sig. Sammanlagt 

gjorde teamet nio annonsinföranden i tretton danska dagstidningar under september-oktober. 

Täckningen i målgruppen - personer 25-55 år som är inköpssansvarig i hushållet - var 79 % 

och kampanjen gav totalt 590 GRP (Gross Rating Points = bruttoräckvidd).30 

 

Teamet bakom studien menar att de kunde se en direkt påtaglig effekt i form av inkommande 

telefonsamtalen från importörens kunder och stora leverantörer som börjat efterfråga 

produkten. Enligt studien ökade kännedomen om ketchupprodukten från 0,8 % till 19 %. 

Enligt studien ökade även försäljningen ökade med över 400 % jämfört med samma period 

året innan. Artikeln hävdar även att  studien fick fram  att av dem som kom ihåg att de sett 

annonsen menade 87 % att de sett den i en tidning. 10 % trodde de sett den i TV samt 53 % 

hade fått lust att prova produkten.31 

  

E-postmarknadsföring  

Enligt Shop-in-a-box.se, hävdar marknadsföringskonsulten Winterberry Group i en rapport att 

e-postmarknadsföring är 17 % mer lönsamt än traditionell direktreklam i brevinkastet. I 

artikeln står det att Winterberry Group rapporten kan påvisa att e-postmarknadsföring 

genererar över 70 % mer försäljning per spenderad dollar jämfört med telemarketing. 

Rapporten hävdar att varje dollar som spenderades i amerikanska företags e-

postmarknadsföring gav en förtjänst på 15,50 dollar. I artikeln påpekas det att amerikanska 

företag trots dessa resultat fortfarande spenderar mer pengar på traditionell direktreklam och 

telemarketing än e-postmarknadsföring. Investeringarna i e-postmarknadsföring ökar dock 

snabbt.32 

 

                                                 
30 ibid 
31 ibid  
32 www.shop-in-a-box.se/merinfo_enskild.asp?page=3&id=3&sum=P7884463P8&notisid=312 
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Sökmotoroptimering 

Sökmotorsoptimeringen är viktig för framgång på nätet.33 Anledningen till detta är att länkar 

på första sidan i träfflistan får 78 % fler klick än den sidan som kom på andra plats i 

träfflistan. Netpointers Technologies A/S hävdar att utifrån gjorda studier att 90 % av alla 

online-användare använder söktjänster för att hitta vad de söker och att mindre än 7 % av alla 

sökande läser längre än till nummer 30 på listan.34 

 

Internetannonsering  

Tidningen Resumé skriver om Admetas undersökning som visar att i genomsnitt 40 % av 

onlineannonserna svarar för 90 % av den försäljning som annonserna genererar. Bästa 

annonsen genererade 33 gånger investeringen, men samtidigt, i en tredjedel av fallen betalade 

sig investeringen inte alls. Resumé skriver vidare att undersökningen inte visade något direkt 

samband mellan klickfrekvens och försäljning. Admeta har i vissa fall mätt mycket hög 

klickfrekvens utan att detta visade de någon samband med en ökad försäljning.35 

 

Interaktivitet och direktrespons 

I artikeln skriven av Urban Lindstedt ”Kampanj på webben ger mest för pengarna” diskuteras 

möjligheterna med webbannonseringskampanjer. Enligt Lindstedt, är Sprays webbkampanj 

”make love not spam” Sveriges hittills framgångsrikaste webbkampanj med en räckvidd på 

7,5 miljoner människor. Syftet med Sprays kampanj var enligt Lindstedt att sprida en positiv 

bild av varumärket Spray, bekämpa spam och sälja mejltjänster. Pressansvarig på Spray har 

uttalat sig om att de har ett egenintresse av att minska ”spamandet” då det medför stora 

kostnader för dem och är således inte enbart ett försök att skapa goodwill från företaget.36 

 

Den unika komponenten i Sprays kampanj var möjligheten att från deras hemsida ladda ner en 

antispamskärmsläckare som besökte och straffade webbplatser som använde spam för att 

marknadsföra sig. När skärmsläckaren gick igång besökte den olika spamwebbplatser varje 

sekund utan att spamwebbplatsernas webbsida visades37 

 

                                                 
33 ibid 
34 www.netpointers-technologies.com/se/se/s_kmotoroptimering/vad_r_s_kmotoroptimering 
35 http://www.ad.se/aa/aa.php?zbwsession=0000004391 
 
36 internetworld.idg.se/ArticlePages/200510/19/20051019223936_IW804/20051019223936_IW804.dbp.asp 
37 ibid 
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I hela världen laddades det ner 110 000 skärmsläckare och kampanjsajten fick 365 000 unika 

besökare. Spray räknade mer än 400 artiklar i tidningar på webben. Bara i Sverige laddades 

det ner 11000 skärmsläckare på en vecka. Det kommersiella genomslaget var inte sämre. 

Spray fick 30 000 fler användare av Spray Mail jämfört med samma period året innan och 

besökarantalet på Spray Mail ökade med 45 000 under kampanjen. Försäljningen av 

premiummejltjänsten ökade med över 100 % medan kampanjen pågick.38 

 

Även Volvo använde sig av en Internetkampanj och fick ut goda resultat av att använda en 

interaktiv kampanjsajt när Volvo V50 lanserades 2004. Enligt Lindstedt, nominerades den till 

guldägget, fick 400 000 besökare samt 5 000 bokningar för provkörningar.39  

 

Även DVD-uthyraren Boxman genomförde en framgångsrik kampanj enligt Lindstedt. 

Kampanjen byggde på antagandet om användarnas vilja att interagera och tipsa kompisar. På 

kampanjsajten Filmmessage.se kunde besökaren välja olika filmklipp och redigera om dem 

med olika effekter. Ett exempel var möjligheten dubba filmklipp till ryska, arabiska eller 

finska. Enligt Lindstedt, gjordes det knappt någon marknadsföring av webbplatsen utan 

spridningen gick via mun mot mun metoden som i sin tur minimerade kostnaderna och 

kampanjens risk. Resultatet blev att sajten Filmmessage.se fick 150 000 besök och 10 000 

personer har skickat filmklipp till kompisar. 2 500 bidrag sändes in till en tävling som 

annonserades ut på webbplatsen.40 

 

Webbyrån Farfar skapade den Guldäggsbelönade Alkoholprofilen där besökarna kunde testa 

sina alkoholvanor genom att svara på 13 frågor. Det var ett seriöst utformat test utan några 

moraliska pekpinnar som stimulerade interaktivitet. Kampanjen hade på tre månader besökts 

av 340 000 personer varav 240 000 tillhörde målgruppen (ungdomar från 18 till 25 år). Det 

ursprungliga målet var att få 200 000 besökare från målgruppen på 14 månader.41 

  

Lindstedt hävdar att webben är kraftigt underutnyttjad som reklammedium när det gäller 

sponsrade länkar, banners och gerillamarknadsföring med kampanjsajter. Han menar att den 

främsta orsaken till detta beror på företags rädsla av att prova nya reklamstrategier.42 

                                                 
38 ibid 
39 ibid 
40 ibid 
41 internetworld.idg.se/ArticlePages/200510/19/20051019223936_IW804/20051019223936_IW804.dbp.asp 
42 ibid 
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Lindstedt skriver att företagen på Internet måste få folk att göra saker. Det gäller att involvera 

dem men det är även viktigt att kampanjen handlar om saker som direkt berör företaget eller 

produkten. Att erbjuda stimulans som saknar anknytning till företaget har svårt att stimulera 

köp och relation med företaget. I artikeln betonas att det inte är någon större svårighet att 

generarna trafik på en webbplats ”Det är bara att anspela på sex.” Att öka försäljningen eller 

uppnå andra mål är desto svårare.43 

 

Lindstedt menar att annonsörerna lättare kan nå en yngre, högre utbildad och bättre betald 

publik och att interaktiviteten på webben gör det möjligt att engagera mottagaren och även få 

kontaktuppgifter och utveckla relationer med kunderna. En annan fördel som belyses är 

möjligheten att samla in statistik från besökarna för att förbättra underlaget för framtida 

marknadsföringskampanjer.44 

 

Rickard Ericsson, grundare av Lunarstorm, menar att han genom att använda sig av Internets 

interaktiva egenskaper kunnat minimera företagets totala reklamkostnader till 500 000 kr för 3 

års verksamhet. Trots de låga reklamkostnaderna har webbplatsen Lunarstorm kunnat växa 

och har idag i snitt 350 000 besökare per dag och 1,2 miljoner medlemmar. Lunarstorm har 

främst skapat varumärkesmedvetenhet genom att aktivt och strategiskt stimulera ”Word of 

mouth” marknadsföring. Ett exempel på en sådan stimulering är att skapa olika former av 

belöningssystem och incitament för att besökare självmant ska sprida information om 

verksamheten till sina närmaste (webbplatsen). Utöver ”Word of mouth” marknadsföring 

använder sig Lunarstorm främst av klickbara banners. Lunarstorm betalar dock inget för dessa 

utan förhandlar och utbyter banners med andra icke-konkurrerande webbplatser. En vinn – 

vinn situation skapas för båda parter.(Föreläsningen, 8 dec Venture Cup Syd, Alnarp)  

 

Användarvänlighet 

Internetworld har sedan 9 år utsett Sveriges 10 bästa shoppingsajter utifrån 5 olika kriterier - 

hur pass väl Internet används på ett nyskapande sätt, Internetplatsernas redaktionella kvalitet, 

struktur och navigering, design och hur tydlig Internetplatsens avsändare är.  

Enligt denna lista är CDON placerad på 8:e plats och AdLibris på 9:e plats.45 

                                                 
43 ibid 
44 ibid 
45 internetworld.idg.se/ArticlePages/200506/15/20050615140414_IW747/20050615140414_IW747.dbp.asp   
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4.2.5 Översikt för marknadsdata 

 
4.2.1Marknadsutveckling 4.2.2 Reklaminställning 4.2.3 Medieanvändning 4.2.4 Effektivitetsresultat  

s. 44 Ökad  e-handel   s. 45 Reklamacceptans  s. 47 Uppmärksamhet s. 51 Reklamerinran  

s. 44 Bokpriser s. 46 Internetbanker s. 47 Räckvidd s. 53 Attitydförändring 

s. 44 Annonspriser  s. 49 TV-användning s. 54 Varumärkesbyggande 

s. 45 Ökad konkurrens  s. 50 Internetanvändning s. 55 E-postmarknadsföring 

   s. 55 Sökmotoroptimering 

   s. 55 Internetannonsering 

   s. 56 Interaktivitet och 
direktrespons 

Tabell 1: Översikt för marknadsdata (s. = sidnummer)  

 
4.3 Primärdata  
 
4.3.1 Intervjusammanfattning 
 
E-postintervjuerna genomfördes via marknadschefen Fredrik Bengtsson på CDON och 

studentansvarig Sofia Modig på AdLibris. Vi fick även tag i VD:n för AdLibris på telefon för 

intervju, Magnus Dimert. Intervjufrågorna är bifogade i bilaga 2. 

 

Vi har även intervjuat två andra mindre Internetföretag; Prispress och Mobillagret. Detta för 

att få begrepp om hur mindre aktörer i Internetbranschen ser på Internetreklam och TV. För 

mer information om varför dessa intervjuer gjordes hänvisas till tidigare metodavsnitt. 

Kontaktperson för Svenska Prispress AB var VD Tobias Dahlqvist och för Mobillagret VD 

Johan Rehnström.  

 

4.3.1.1 CDON 

CDON gör reklam huvudsakligen genom TV. Som komplement används radio, Internet och 

dagspress. Detta medieval bygger på vad de tror är mest kostnadseffektivt, effektivast i 

kontakt per krona. (muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 2005-12-06) 

 

CDON använder sig av masskommunikation och därav följer valet på TV-reklam naturligt. 

TV-reklam har, enligt Fredrik Bengtsson, oslagbar räckvidd och frekvens. Stor påverkan i 

detta är att CDON är en del av MTG AB som bl.a. äger TV3. Detta medför att dessa medier 
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används främst. När Internetreklam används är det främst för dess närhet till köp. (muntlig 

källa, Fredrik Bengtsson, 2005-12-06)  

 

Valet av vilka medier som ska användas för reklam bygger på deras olika erfarenheter av 

medierna och deras kontakt med mediebyrå. CDON lägger ca 90 miljoner kronor på reklam. 

Men den siffran kan variera mycket då prutande är mycket vanligt förekommande. Vilket 

medium som ger bäst försäljning är svårt att svara på eftersom alla medier inte går att mäta 

rent effektivitetsmässigt, men TV ser de som mest sannolikt. (muntlig källa, Fredrik 

Bengtsson, 2005-12-06) 

 

På frågan om den största anledningen till varför CDON har nått "framgång" på Internet får vi 

svar att deras erbjudanden och marknadsföring är riktade mot ”rätt” målgrupper. Målgruppen 

är unga, välutbildade storstadsbor med aktivt umgänge och som prioriterar underhållning. 

(muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 2005-12-06) 

 

Fördelningen av medieval faller främst på TV och radio som tillsammans utgör hela 80 % av 

CDON:s reklambudget. Reklamen är relativt statisk under året och ingen hänsyn till 

konkurrenternas val av marknadsföringskanaler tas. Effektmätningen av reklamen sker 

långsiktigt genom uppnådda budgetmål för marknadsföring kontra intäkter. Rent direkta 

effekter mäts genom försäljning i anknytning till kampanjer. Uppdelning sker efter regionala 

marknader samt delsegment för att lättare få mätbarhet. (muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 

2005-12-08) 

 

Marknaden har inte nått sin mognadsfas än och marknadsföringsstrategin är mer omfattande 

nu i förhållande till tidigare år, då den följer tillväxtkurvan. På frågan om framtida prognoser 

för försäljning, konkurrens, vinst och behov av marknadsföring fick vi inget svar på utan 

hänvisades till Hans-Holger Albrecht, VD för MTG AB. (muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 

2005-12-06) 

 

På frågan om de använde sig av olika medier för att nå ut till olika segment fick vi svaret att 

deras segment var väldigt stora och skapade genom deras val av marknadsföring. Valet av 

TV-kanaler för reklam var främst MTG-ägda kanaler som TV3, ZTV och TV8. De viktigaste 

fördelarna med att ha all försäljning på Internet kontra vanlig butik är kostnadseffektiviteten 

och den höga räckvidden. Det effektivaste marknadsföringsverktyget för att skapa 
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uppmärksamhet, förändra attityd och image, och stimulera köp anser CDON vara TV. De tror 

inte att något av marknadsmedierna skapar någon lojalitet hos kunderna. (muntlig källa, 

Fredrik Bengtsson, 2005-12-06) 

 

Anledningen till varför CDON just riktar sig till unga, välutbildade storstadsbor beror av att 

de har stor köpkraft (låg belåning) och att de ser underhållning som en prioriterad utgift. De är 

även positiva till Internethandel. (muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 2005-12-08) 

 

Fredrik Bengtsson definierar ”unga” som personer mellan 18-36 med spets mot 25-27 och 

med välutbildade avser han dem som har universitetsutbildning. CDON är geografiskt inriktat 

främst mot Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras typiska kunder har även en bred 

vänskapskrets och umgänge som träffas frekvent. Dessa kunder är även beredda att spendera 

oproportionellt stor del av sin disponibla inkomst på media och underhållning. (muntlig källa, 

Fredrik Bengtsson, 2005-12-08) 

 

Imagen på CDON förmedlas genom de produkter de kommunicerar, rubriksättning och pris. 

De eftersträvar full exponering i TV och varken söker eller undviker 

programblock. Däremot söker de partnerskap (och programsponsring) för 

program de känner mer för, exempelvis Grammis. (muntlig källa, Fredrik Bengtsson, 2005-

12-06) 

 

4.3.1.2 AdLibris 

AdLibris gör reklam genom Internet, dagspress, magasin och TV. De testar sig fortfarande 

fram för att se vilka medier som passar dem bäst. Men samtidigt är målet att använda sig av 

medier som når en bred publik. Målgruppen utrycks som ”alla som vill köpa böcker”, vilket 

definieras som privatpersoner, studenter, företag och bibliotek. (muntlig källa, Sofia Modig, 

2005-11-25) 

 

Via deras hemsida kan besökaren anmäla sig till olika nyhetsbrev som riktar sig mot olika 

kundgrupper. Det finns nyhetsbrev som riktar sig till allmänheten och nyhetsbrev med olika 

specialtema (t ex Data & IT, Barn & Ungdom och Deckare). Du väljer själv om du vill ha 

nyhetsbrev, och inom vilket intresseområde. (muntlig källa, Sofia Modig, 2005-11-25) 
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AdLibris erbjuder även affiliateprogram där olika externa hemsidor kan länka till AdLibris 

och få provision på nya kunder som skickas till deras hemsida. De försöker även att få vara 

synliga på olika prisjämförelsesajter och på de stora söksajterna. Även marknadsföring på 

stortavlor i tunnelbana, annonsering i morgonpress och magasin har testats. (muntlig källa, 

Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

AdLibris ser ljust på framtiden och med hopp om en fortsatt stark nätbokhandelstillväxt som 

är på väg att slå nätbokhandelns andel i USA, som just nu är 12 %.  Deras hemsida håller just 

nu på att renoveras för att kunna möta kundernas ökade krav på service och sortiment. 

(muntlig källa, Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

Reklambudgeten är traditionellt sett väldigt liten men andelen ökar hela tiden. (muntlig källa, 

Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

”Framgången” på Internet förklaras av att de är väldigt kostnadsmedvetna och alltid sätter 

kunden i fokus. Satsningen på en lättnavigerad sida har varit mycket viktigare än om den är 

snygg eller inte. Viktigt är också att kunden får böckerna inom den tid som förväntas av 

kunden. (muntlig källa, Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

Skillnaden mellan marknadsföringen av en Internethandel i förhållande till vanlig butik ser 

AdLibris i de speciallösningar som kan göras på Internet. Exempel på detta kan vara olika 

hänvisningar till olika specialsidor hos dem med olika kampanjer osv. De viktigaste 

fördelarna med att ha all försäljning på Internet är att lagerkostnaderna försvinner, ingen 

prismärkning behövs, ingen uppackning är nödvändig och att de kan agera snabbt. (muntlig 

källa, Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

Företagets medieval förändras hela tiden. Ingen hänsyn till konkurrenters val av medier tas. 

Effektmätningen av deras reklam bygger på hur de ser att försäljningen ökar vid olika 

reklamval. De anser också att deras marknad är långt ifrån dess mognadsfas. (muntlig källa, 

Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

Förändringen under de senaste åren har varit positiv och både omsättning och vinst har ökat. I 

samma takt har också företagets marknadsföringskonto ökat. (muntlig källa, Sofia Modig, 

2005-11-25) 
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De Internetverktyg som AdLibris använder sig av är affiliatesamarbeten, banners och 

textlänkar. Pop-ups används inte då de anses vara irriterande. TV4 används mest vid TV-

reklam då AdLibris ägs av Bonnier, som också äger TV4. Bra rabatt erbjuds inom koncernen. 

TV anses som effektivaste mediet för att skapa uppmärksamhet, dagspress anses som 

effektivast för att skapa lojalitet och Internet anses som effektivast vid stimulering av köp. 
(muntlig källa, Sofia Modig, 2005-11-25) 

 

Vi fick även tag på VD:n för AdLibris Magnus Dimert och ställde några kompletterande 

frågor via telefon. 

 

I AdLibris fattas beslut ofta rationellt. Personalen brukar använda den data och information 

som redan samlats in och finns i databasen som underlag. AdLibris bygger på funktionalitet 

och använder statistik för att kunna fatta beslut. Men det kan variera och detta är beroende på 

situationen som företaget befinner sig i. ”När vi skulle marknadsföra och utföra reklam på TV 

fattade vi beslut enligt soptunnemodellen. Vi testade först och sen analyserade det. Vi visste 

inte hur det skulle gå och om det skulle lyckas, vi visste inte heller hur lämplig detta var och 

hur väl budskapet och priset vara lämpligt. Vi bara gissade. Vi lyckades och försäljningen 

ökades, först då förstod vi om det var lämpligt.” (muntlig källa, Magnus Dimert, 2005-12-10) 

 

Dimert påstår vidare att när det gäller bokförsäljning befinner sig AdLibris i mognadsfasen: 

”Vi har inte uppnått mognadsfasen när det gäller kombination av tjänster. Vi hade bara 

bokförsäljning i början men har börjat med andra tjänster lite senare. Vår försäljning har ökat 

med 60 % och därför tycker vi att vi har uppnått mognadsfasen i böcker som produkt.” 

(muntlig källa, Magnus Dimert, 2005-12-10) 

 

4.3.1.3 Prispress 

Prispress gör reklam i huvudsak via Internet, men även i tryckta medier. I dagsläget läggs 

mest energi på Pricerunner, Kelkoo och liknande marknadsplatser som är baserade på prisjakt. 

(muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Prispress har tagit beslut att i dagsläget inte försöka få nya människor att vända sig till 

Internet för att göra sina inköp, utan istället koncentrera sina krafter på att ta en så stor del av 

den Internethandel som redan existerar. (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 
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När det gäller tryckta medier, har Prispress efter beräkningar kommit fram till att detta inte är 

ett kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sig på. TV-reklam ses som en mycket kostsam 

marknadsföringsåtgärd. Det är dock inte alltid man får det genomslag man räknat med. 

Prispress ser TV-reklam som naturlig fortsättning i sin strategi, men medger att det kan bli 

aktuell först ”efter ett tag”. När det blir dags tror Tobias Dahlqvist att de måste vara unika i 

TV-reklamens utformning. Vi får exempel som NetOnNet och ICA som, enligt Tobias 

Dahlqvist, lyckats med att få konsumenten att invänta fortsättningen på reklamserien. 

(muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Prispress menar att skillnaden i val av mediekanal beror på vad som marknadsförs. För att få 

ut sitt varumärke Prispress.com (se bild 20 nedan) tycker Tobias Dahlqvist att sponsring är en 

möjlig väg, till exempel av förening eller event eller av ett tv-program. Ska det säljas en viss 

mängd av en vara då är produkt/pris-annonsering i tryckta medier absolut oslagbart, under 

förutsättning att priset verkligen är bra. Att långsiktigt nöta in ett varumärke (vilket är det 

Prispress gör i dagsläget) gör att exponering i alla former intressant. Att företaget har valt 

Internet som huvudsakligt verktyg är beroende av deras kundgrupp, som vistas mycket där. 

(muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

 

  (Bild 20: Prispress varumärke) 

 

När det gäller frågan om hur stor andel av företagets budget som går till reklam, vill VD:n 

inte svara i exakta tal: ”Det är enorma summor som går åt för att ”breaka in ett nytt 

varumärke”, du kan välja att vara ihärdig, långsiktig och uthållig och då kanske klara dig med 

3-5 % av omsättningen, eller du kan välja fastlane och lägga dig på en 25% nivå men då 

måste du vara kapitalstark i ingångsskedet.” (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Reklamkanalens effektivitet mäter Prispress genom att mäta summan av inbetalningar från 

kunder dividerat med priset på aktuell kampanj eller metod i kronor. (muntlig källa, Tobias 

Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Ett fantastiskt bra namn, en tuff satsning på de stora prisjämförelsesajterna, medvetenhet 

bland dem som jobbar, ett produktsortiment som ligger hett i tiden och givetvis en tuff 
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prissättning ser Prispress som huvudanledningar till sin succé på Internet. (muntlig källa, 

Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Målgruppen Prispress riktar sig till är 15-40 år, prismedvetna och teknikintresserade. 95% av 

all marknadsföring spenderas på Internetmarknadsföring. (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 

2005-12-12) 

 

Det är svårare att använda något annat vapen vid Internethandel än pris. ”Vi jobbar på och 

promotar hårt vårt trygghets-tänk: där tryggheten ingår i priset”. ”Det vi vill ha fram är att det 

inte är farligt att handla på nätet, betalningarna är säkra tack vare 3D-secure system.” (muntlig 

källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Prispress använder Posten för att frakta varor och lämnar garanti med hjälp av en rikstäckande 

servicekedja. Det som är viktigt för kunden är att kontrollera att företaget verkligen är tryggt. 

Genom att ringa kundtjänst eller skicka mail till pricerunner.se får kunden verifierat att 

företaget finns och bedriver handel. (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Företagets val av reklamkanal är inte statiskt. Konkurrenternas agerande påverkar inte 

nämnvärt detta val. Självklart har Prispress koll på vad konkurrenterna gör, ibland lite 

avundsjukt för att någon gjort något de tycker är riktigt bra. (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 

2005-12-12) 

 

Att köra en ”fet” kampanj på tv som går snett är inte upplyftande. På nätet kan du förändra 

under kampanjen utan alltför stora kostnader, säger Tobias Dahlqvist. Prispress har mycket 

kvar att göra innan de når den marknadspenetrering de eftersträvar. De kommer dock alltid att 

försöka befinna sig i en utvecklingsfas, då de inte tror på ett företag som sätter sig still. Ett 

företag som inte jobbar konstant med förbättringsåtgärder är ett företag på nedgående. 

Samarbete med vår uppsats ses på Prispress som en utvecklingsåtgärd. (muntlig källa, Tobias 

Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Prispress VD vågar påstå att företaget kommer att vara ha en av de 5 största e-handelssajterna, 

alla kategorier, i Sverige inom 3 år. Konkurrensen, anser man, är fantastiskt. Utan konkurrens 

blir man trött, konkurrenter kommer att skifta över tiden, och kommer mer och mer att se att 
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det sätt Prispress bygger sin verksamhet är en mycket smart och genomtänkt strategi. (muntlig 

källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

I dagens mediebrus är rekommendationer och chatter de mest verkningsbara, men du kommer 

inte dit utan att först få trafik till din sida. Detta innebär att företaget själv får stå för sin 

marknadsföring, men med hjälp av försäljningsvinsten, går det på sikt att kunna minska 

marknadsföringskostnader och sänka priserna ytterligare. Trafik fås ändå, vilket innebär mer 

försäljning, mer vinst och som följd kan sänka marginaler/priset ytterliggare. (muntlig källa, 

Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

Banners och sökmotorer är de Internetverktyg Prispress använder sig av. Inför julen använder 

de sig även av ett nytt verktyg – onlinejulklappslistor på prisjämförelsehemsidor. Fördelarna 

med Internetreklam är att de når en större marknad, får färre och lägre kostnader samt fria 

arbetstider. (muntlig källa, Tobias Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

TV är den reklamkanal som skapar mest uppmärksamhet för reklam samt förändrar attityd 

och image av företaget. Internet kan också förändra attityd och image om man lyckas komma 

in på chatt och diskussionsfora och får nöjda kunder som gör gratis reklam.  

Hur skapas då uppmärksamhet? Internet anses vara den absolut viktigaste källan för att 

stimulera köp på samma sätt som tryckta medier är för fysiska butiker. (muntlig källa, Tobias 

Dahlqvist, 2005-12-12) 

 

4.3.1.4 Mobillagret 

Mobillagret är ett företag som liknar Prispress storleksmässigt, men har enbart mobiltelefoni 

som sitt huvudaffärsområde. Företaget använder endast Internet - Pricerunner, Kelkoo, 

Prisjakt, Blocket – alltså enbart prisjämförelsehemsidor och inga andra reklamkanaler. 

Motiveringen är väldigt enkelt: ”Vi är en Internetbutik och vill locka besökare till vår sida, 

därför anser vi Internet som bättre marknadsplats än t.ex. papperstidning!” (muntlig källa, 

Johan Rehnström, 2005-12-12) 

 

TV är inte aktuellt helt enkelt eftersom det anses vara för dyrt. Ungefär 20 000 :-/månad går 

till annonsering, ibland mer beroende på om Mobillagret har någon kampanj. 

Lågt pris, snabba svar till kunderna samt en hemsida som är fin och enkel att använda ser han 

som anledning till att de hittills är nöjda med att ha endast Internetreklam. Företaget vänder 



 69 

sig inte direkt till någon speciell målgrupp. VD:ns logik när det gäller val av reklam är att de 

fysiska butikerna behöver folk till butiken och bör göra reklam i traditionella medier, medan 

Mobillagret, ett e-handelföretag, behöver folk till butiken, fast på nätet. Då är det logiskt att 

göra reklam på Internet. Johan Rehnström säger att de självklart tar hänsyn till 

konkurrenternas val av mediekanal. (muntlig källa, Johan Rehnström, 2005-12-12) 

 

Att locka besökare till hemsidan är absolut huvudmålet med Mobillagrets reklam. 

Statistikprogram och information från hemsidor där de köper annonser används vid 

bedömningen av reklamens effektivitet. Mobiltelefonimarknaden befinner sig i ständig 

utveckling. I och med att konkurrensen ökar, stiger även reklamutgifter. Mobillagret i likhet 

med Prispress är måna om att kunderna ska hjälpa företaget att få Mobillagret på sin agenda 

och rekommendera butiken till sina bekanta. Mobillagret anser att då de är ett litet och 

okomplicerat företag, behöver de inte heller segmentera utan ska satsa på alla kunder som är 

intresserade av mobiltelefoner och letar efter bästa priset och servicenivån. (muntlig källa, 

Johan Rehnström, 2005-12-12) 

 

Företaget väljer klickbara annonser och banners på stora sidor för att generera så mycket 

trafik som möjligt. Allt ”oklickbart” väljs bort. De viktigaste fördelarna med att ha all 

försäljning på Internet istället för i en butik är, enligt Johan Rehnström, billigare 

driftskostnader, hyra och personal. (muntlig källa, Johan Rehnström, 2005-12-12) 

 

”Så länge man använder Internet rätt, blir det ett mycket bra verktyg. När det gäller TV-

reklam, blir folk bara irriterade på all reklam som ska avbryta TV-programmen vilka man 

egentligen vill kolla på.” (muntlig källa, Johan Rehnström, 2005-12-12) 
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5. Analys 
 

I detta avsnitt kommer vi att analysera vårt insamlade material utifrån valda och 

presenterade teorier. Vi ämnar att löpande beskriva empirin utifrån presenterade teorier för 

att från flera olika perspektiv kunna belysa och diskutera vilka faktorer och beslut som ligger 

till grund för CDON:s och AdLibris marknadsföringsmix. Utifrån denna metod kommer vi att 

kunna lyfta fram för- och nackdelar med respektive medium för att slutligen skapa en relativt 

objektiv och nyanserad bild av företagens beslutsprocesser. 

 

 

5.1 Analys utifrån medievalsmodellen 

Vi har valt att presentera vår analys som systematisk genomgång av punkterna som nämns i 

medievalsmodellen. Vi kommer här på ett hermeneutiskt sätt att ta upp allt som vi har upplevt 

som relevant utifrån insamlat material. 

 

5.1.1 Analys utifrån kostnadseffektivitetsfaktorer 

CDON är bland annat positiva till TV som marknadsföringskanal då de menar att TV-reklam 

kan överföra budskapet till många tittare simultant och är det enda mediet som, enligt Fredrik 

Bengtsson, snabbt kan nå ut till deras samtliga 1,3 miljoner kunder.  

 

TV-reklam har en fördel när det gäller mediefrekvensen. Svenskar använder sig av detta 

medium i snitt nästan 3 timmar om dagen (se bilaga 5). Internets användningsgrad ligger 

fortfarande långt efter dvs. kring en timme per dag i snitt.46 

 

Det är även enklare med hjälp av traditionella medier som TV att i förväg bedöma den 

potentiella geografiska räckvidden. Internet är en virtuell värld och det är svårt att få klar 

uppfattning om Internetreklamens geografiska räckvidd för att effektivt kunna fokusera 

resurserna. Ur detta perspektiv är TV-reklam ett bättre medium. Detta då det är enklare att 

undvika spill genom att avgränsa sig till ett visst geografiskt område .  

 

                                                 
46 http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/docs/pdf/si_plus/acte_sv.pdf 
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I TV-reklam kan bland annat väljas att sända reklam lokalt, regionalt eller nationellt. Det är 

faktorer som dessa som får CDON att betrakta TV-reklam som det effektivaste mediet (se 

4.3.1.1 CDON). Exempel på geografisk segmentering på Internet kan dock vara reklam i 

regionala tidningars nätupplagor, såsom i Sydsvenska Dagbladets lundadel som rimligen 

besöks av ett begränsat geografisk segment.  

 

När det gäller att mäta hur många mottagare det är som har fått del av reklam menar dock 

Fredrik Bengtsson att Internet kan ha en fördel. Enligt Bayne (1997) har webbmasters en stor 

fördel då de exakt kan mäta vilka Internetsidor som har besökts (se 3.2 Medievalsmodellen). 

Antal personer som tagit del av TV- och radiosändningar är enligt Baynes betydligt svåre att 

mäta. Verktyg som ”peoplemeter” (se 3.2 Medievalsmodellen) och enkätundersökningar 

används, men bilden som fås med hjälp av dem överensstämmer ofta dåligt med verkligheten. 

Särskilda mätinstitut och marknadsundersökningsföretag som MMS, SIFO och Nordicom 

arbetar idag för att sammanställa aktuell information om TV-tittarna (se bilaga 5). 

 

CDON tycker som vi tidigare har nämnt att deras primära segment är unga högutbildade 

storstadsbor som är positivt inställda till Internethandel Att de aktivt söker grupper som är 

positivt inställda till Internet bidrar dock inte till att CDON ser något ökat behov av 

Internetreklam (se 4.3.1.1 CDON). Detta synsätt skiljer sig från de två andra företagen som vi 

intervjuat Mobillagret och Prispress (se 4.3.1 Intervjusammanfattning). De tycker att 

Internetreklam är absolut bäst för att nå ut till sina segment och speciellt för att stimulera 

deras köp. Som Tobias Dahlqvist uttrycker det är logiken enkel: ”Internetreklam är till för 

Internetföretag. Allt annan reklam  är till för alla andra ”fysiska” företag. (se 4.3.1.3 Prispress) 

 

När det gäller TV är det praxis att företag får mängdrabatter om de väljer att exponera sitt 

budskap upprepade gånger via en och samma kanal. På Internet finns liknande möjligheter att 

få rabatt, men även andra förmåner som gratis länkar och gratis exponering på 

marknadsplatser (se 3.2 Medievalsmodellen).  

 

Prisstrukturen på mediemarknaden är en av flera viktiga aspekter att ta hänsyn till vid 

planering av sin reklamkampanj. På Internet är prisvariationerna på reklam betydligt större 

jämfört med TV-reklam (se 4.2.1 Marknadsutveckling), men oklarheten behöver inte innebära 

en nackdel för beställare då den ger utrymme för Internetkunniga marknadsförare att dra nytta 

av situationen. Det är t.ex. möjligt för Internetföretag att få reda på vilken och när en individ 
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varit ansluten till deras hemsida med hjälp av ett dataprogram, så kallad dynamisk 

webbläsare. Med andra ord, möjliggör teknologin att se förbi demografiska grupper och rikta 

sig direkt till individens intressen och beteende (se 3.2 Medievalmodellen). Det finns 

följaktligen sätt att komma långt ner i Malhotra&Birks-listan utan att anstränga sig för mycket 

vid Internetreklam (se 3.2 Medievalsmodellen). 

 

Samarbete med andra företag, inte minst medieföretag, kan leda till symbiotiska effekter och 

allt fler nya kundkontakter. AdLibris och CDON är delar av Bonniers respektive MTG, vilket 

möjliggör stort utrymme för koncerninternt samarbete (se 4.1 Fallföretag). Företagen får 

tillgång till flera mediekanaler utan att behöva betala ett marknadspris. Att denna möjlighet 

finns, påverkar tydligen starkt båda företagen i deras val av reklamkanaler. Det uppger båda 

företag som anger TV4 (Bonniers) respektive TV3 (MTG) som kanaler de främst använder 

sig av när det gäller TV (se 4.3.1 Intervjusammanfattning).  

 

Prisjämförelsetjänster eller, som de också kallas, specialiserade sökmotorerna anser Prispress 

och Mobillagret var det viktigaste marknadsföringsverktygen. De använder huvuddelen av sin 

reklambudget till att kunna vara tillgängliga och synliga där. Det är dock svårt för företag som 

inte positionerar sig med ett lågt pris att effektivt dra nytta av dessa prisjämförande 

marknadsverktyg.Varken AdLibris eller CDON nämnde denna kanal i de intervjuer som vi 

genomfört (se 4.3.1 Intervjusammanfattning). Prisjämförelsetjänsternas framfart 

uppmärksammades nyligen i tidningen Internetworld: ”Det är extremt nischat, enkelt att mäta 

och kan ge riktigt bra resultat även med liten budget. Marknadsföring via sökmotorerna växer 

rekordartat”.47  

 

5.1.1.1 Hur mäts reklameffektivitet i nätbaserade företag? 

Johan Rehnström, Mobillagrets VD säger att de använder extern statistik, statistikprogram och 

information från de hemsidor de planerar att köpa annonser på vid bedömningen av reklamens 

effektivitet för företaget. 

 

CDON söker främst den reklam som är effektivast i kontakt per krona och använder det 

medium som bäst uppfyller detta kriterium. De mäter helt enkelt bruttoräckvidd genom 

exempelvis data från Peoplemeter-undersökningar (se 4.3.1.1 CDON). AdLibris tittar som 

                                                 
47 
http://internetworld.idg.se/ArticlePages/200510/19/20051019211046_IW642/20051019211046_IW642.dbp.asp 
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tidigare nämnt mer på hur försäljningen förändras. Försäljningsvärde är följaktligen viktigast 

för AdLibris. Detsamma gäller även för Prispress som mäter reklamkanalens effektivitet 

genom att ställa annonskostnaden mot inbetalningarnas storlek och förändring under 

kampanjen (se 4.3.1.3 Prispress). 

 

Både AdLibris och CDON ingår i koncern där reklameffektmätningar ofta görs centralt utan 

att själva dotterföretagen måste sätta sig in i processen. Denna ”gratis”-information kan både 

förbättra och försämra företagens effektmättningskunskap. Förbättra genom att dotterbolagen 

får tillgång till mer information men också försämra då det innebär att företaget själva utifrån 

sina specifika erfarenheter inte kan analysera och utvärdera valmöjligheterna. Detta kan vara 

en bidragandefaktor till varför de är mer förtjusta i TV än mindre företag.  

 

5.1.1.2 Analys utifrån DAGMAR-modellen  

Skapa kategoriefterfrågan  

Böcker och CD-skivor är som tidigare nämnts inte produktkategorier som har något större 

behov av marknadsföringsinsatser för att öka marknadens medvetenhet om deras funktion och 

fördelar, då produktkategorin sedan lång tid befunnit sig i sin mognadsfas. Köp av böcker och 

CD-skivor m.m. via nätet är dock inte helt adopterat av marknaden och företag kan således ha 

behov och intresse av att öka hastigheten på den pågående adoptionsprocessen. Enligt Shop-

in-a-box.se hade enbart 50 % av svenskarna handlat via nätet fram till årsskiftet. Enligt 

artikeln har adoptionsprocessen gått betydligt snabbare för de yngre åldergrupperna. Över 75 

% av åldersgruppen 25-34 år har använt Internet för inköp samtidigt som mindre än 25 % av 

åldergruppen 55-74 år har testat att handla via nätet (se 4.2.1 Marknadsutveckling). Det 

faktum att 50+-segmentet idag innehar mer än 80 % av den svenska förmögenheten borde ge 

en bild av vilken potential det finns av att få de äldre att i större skala adoptera Internet som 

försäljningskanal (föreläsning, Håkan Vitestam, grundare och delägare av Senioragency 

Stockholm). Bland annat därför är det intressant att undersöka vilka faktorer som står i vägen 

för en snabbare adoption och vilka andra urskiljbara marknadssegment som idag inte 

efterfrågar/köper t.ex. böcker och CD-skivor via nätet.  

 

Kan det vara konsumenternas riskbedömning och trovärdighet för Internet som fördröjer 

adoptionsprocessen? Användandet av Internetbanker som till en början mött stor skepsis har 

dock börjat accepteras som en naturlig del av samhället till skillnad från t.ex. 

Internetförsäljning av exklusiva märkesvaror som enligt studier fortfarande går trögt (se 4.2.2 
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Reklaminställning). Hur kan CDON och AdLibris dra lärdom av Internetbankernas 

framgångsrika adoptionsprocess för att påskynda sin egen?48   

 

Bristen på fysisk närvaro av produkten är inte något problem för Internetbankerna. För butiker 

som är detaljhandelsbutiker kan detta rimligen vara ett problem genom att det medför en ökad 

risk för konsumenter vid köp av böcker och CD-skivor via nätet. Konsumenten kan inte rent 

fysiskt använda sig av sina sinnen för att utvärdera produkten. Frågan är hur pass väl tekniken 

skulle kunna ersätta och uppfylla dessa behov? Dagens teknik gör det exempelvis möjligt att 

skapa en 3D-projektering av en bok. Genom att tillåta konsumenten att bläddra och studera 

produkten elektroniskt i kombination med en hög trovärdighet för källan/försäljningsplatsen, 

skulle det fysiska utvärderingsbehovet ändå kunna uppfyllas med en ökad adoptionshastighet 

som följd. Detta är en funktion som bland annat IKEA använder sig av i allt större 

utsträckning för höginvolverande produkter som köksförsäljning (IKEA.se).  

Andra faktorer som kan tänkas påverka adoptionshastigheten är närheten till substitut som 

butiker och kataloger. Närheten till en fysisk butik tenderar att vara större i tätbefolkade 

områden som i sin tur borde påverka motivationen att handla på nätet. Därför är det intressant 

att ifrågasätta CDON:s val av målgrupp (storstadsbor). Enligt SCB minskar bokpriserna på 

nätet snabbare och är redan nu 5-20 % lägre än böcker sålda genom andra kanaler. CDON 

borde dock även relativt lätt kunna motivera storstadsbor och andra konsumenter med större 

närhet till olika substitut att handla på nätet (se 4.2.1 Marknadsutveckling).  

 

En tredje faktor som kan påverka efterfrågan av dessa produkter är bristen på spontan 

tillgänglighet. Enligt kritiker av ”hierarchy-of-effects”-modeller ser konsumenternas 

köpbeslut olika ut beroende på hur involverande en produkt är. Böcker och CD-skivor står 

normalt inte för en allt för stor del av konsumenternas budget. Genomtänkt planerande krävs 

inte för ett köp. Ett köpbeslut av denna typ av produkter kan mycket väl uppkomma spontant i 

ett helt annat sammanhang t.ex. vid köp av mat på ICA. Att stimulera spontana köpbeslut för 

böcker och CD-skivor på nätet är dock betydligt svårare då det krävs att konsumenten nås av 

ett för dem intressant erbjudande när konsumenten är i närheten och är som mest mottaglig för 

impulsköp. En strategi för att stimulera spontana köp kan t.ex. vara att erbjuda någon form av 

underhållning på Internetplatsen för att helt enkelt genom ökning av besöktrafiken öka 

chanserna att konsumenten befinner sig på webbplatsen när ett impulsbeteende uppkommer. 

                                                 
48 http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,529003,00.html9 
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För CDON:s del skulle kanske utveckling av tävlingar och evenemang som bygger på deras 

varumärkeskategorier dvs. böcker och CD-skivor fungera. Enligt Urban Lindstedt är det inte 

effektivt att enbart underhålla konsumenterna utan även viktigt att underhållningen förstärker 

medvetenheten om produktkategorin för att insatsen inte bara skall resultera i en ökad 

försäljning utan även en förbättrad relation (se 4.2.4 Effektivitetsresultat)  

 

En annan strategi kan vara att marknadsföra sig med klickbara banners på andra webbplatser 

som frekvent besöks av de konsumenter som är benägna att genomföra impulsköp. Det kan 

därför vara intressant att även segmentera och marknadsföra utifrån denna variabel.  

 

Skapa varumärkesmedvetenhet  

När köpbeslut görs på annan plats än försäljningsstället är reklam/varumärkeserinran en 

nödvändighet. Detta borde i regel gälla för Internetbutiker. Detta innebär dock inte att 

varumärkets igenkänningsgrad är utan betydelse för CDON och AdLibris. 

Varumärkesigenkänningsgraden har bland annat stor betydelse för impulsköp som nämndes i 

förra stycket. Ett krav för att en varumärkesigenkänningsgrad ska ha någon verklig effekt på 

köpfrekvensen är dock att varumärket exponeras i nära anslutning till försäljningsstället. 

DAGMAR-modellen betonar vikten av att exponera varumärket i visuella medier och av att 

varumärket framställs konsekvent. T.ex. är användandet av radioreklam inte ett passande 

medium för detta ändamål. Radioreklam borde dock fungera bättre för att uppnå reklam- och 

varumärkeserinran då det i dessa falla är viktigare att skapa ”top of mind awareness ” genom 

repetition eller uppmärksamhet. I DAGMAR-modellen påpekas det att det är en fördel att 

varumärket lätt kan förknippas med produktkategorin för att optimera erinransförmågan. 

Internetbokhandeln Bokus reflekterar i större utsträckning språkligt till produktkategorin. Det 

faktum har dock inte resulterat i att konsumenterna i större utsträckning har valt att handla hos 

dem jämfört AdLibris och CDON. Detta tyder på att varumärket inte är en avgörande faktor 

för ”top of mind awareness”. 

 

Mer avgörande och således även viktigare att analysera är företagens val av målgrupp samt 

medium som företagen valt att använda för att skapa varumärkesmedvetenhet. 

CDON:s målgrupp är enligt marknadschefen Fredrik Bengtsson individer i åldersgruppen 18-

36 med fokus på 25-27 åringar, boende i storstäderna med bred vänskapskrets och aktiv 

livsstil. Mediet som CDON främst använder sig av är TV. Enligt Fredrik utgår hela 80 % av 

marknadsföringsbudgeten till TV-reklam och radioreklam. TV-kanalerna som används är de 
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som ägs av MTG-koncernen. Här nedan kommer vi att kort analysera hur pass väl dessa 

kanaler kan förväntas skapa varumärkeserinran hos målgruppen utifrån vår teori och empiri. 

 

Enligt Tidningsutgivarnas artikel ”dagspress ger mest av pengarna” och räckviddsstatistik 

från MMS och Orvesto (se bilagor 3 och 5) kan kritik ges till valet att fokusera 

marknadsföringsresurserna till TV3, ZTV och TV8. I artikeln belyses det faktum att 

dagspressens förmåga att skapa reklamerinran underskattas i relation till TV-reklam. Genom 

att jämföra storleken på reklaminvesteringar i relation till reklamerinran framgick det enligt 

artikeln att svenska företag i detaljhandel-, försäkrings- och resebranschen överskattat TV-

reklamens effektivitet och förmåga att skapa reklamerinran (se 4.2.4 Effektivitetsresultat). 

 

Enligt statistik från Orvesto (2005) har TV en total räckvidd på 22 %, ZTV 6 % och TV8 

under 1 % räckvidd. Väljes att enbart studera räckvidden för målgruppen 18-36 åringar blir 

TV3:s räckvidd ungefär 30 % högre och ZTV:s mer än dubbelt så stor medan TV8:s räckvidd 

minskar ytterligare. Utifrån samma källa kan det även utläsas att TV4 har en större räckvidd 

än dessa tre kanaler tillsammans med en räckvidd kring 40 % för åldersgruppen 18-36 år (se 

bild 12).  

 

Det är dock trots denna tydliga statistik svårt att avgöra om CDON:s val att fokusera sina 

marknadsföringsinsatser genom dessa 3 TV-kanaler är kostnadseffektivt eller inte, då flera 

andra faktorer bör spela in i en sådan bedömning. Men det faktum att MTG erbjuder sitt 

dotterbolag stora rabatter när de använder sina ”egna” medier kan få valet att framstå mera 

gynnsamt än vad valet förtjänar. Detta då CDON är ett dotterbolag som i sin tur resulterar i att 

hela den givna rabatten blir en alternativkostnad för koncernen som helhet dvs. under en 

rimlig förutsättning att en extern kund efterfrågat samma reklamutrymme. Å andra sidan kan 

koncernen ha ett strategiskt intresse av att inte gynna Bonniers och på längre sikt få tillbaka 

alternativkostnaderna genom att erövra marknadsandelar. Ett annat frågetecken med CDON:s 

medieval är det faktum att de valt TV-reklam för att nå ut till sin högutbildade målgrupp.  

Detta då statistik visar på tydliga tendenser att lågutbildade i större utsträckning tittar på TV 

samtidigt som statistiken visar att Internet är det mediet där användarna bäst överensstämmer 

med CDON:s målgrupp. Enligt statistik från Internetbarometern från 2003 använde 50 % av 

åldergruppen 15-44 Internet. Statistiken visar även att de högutbildade i fyra gånger så stor 

utsträckning använder Internet (se bild 15). Aftonbladet.se, expressen.se, TV4.se och spray.se 

är webbplatser som skulle kunna resultera i en större träffsäkerhet än TV-reklam i TV3, ZTV 
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eller TV8. Aftonbladet.se har även fördelen av en hög månadsräckvidd i storstäderna på 47 % 

kombinerat med en 63 % räckvidd för åldergruppen 25-34. Vidare kan CDON:s bedömning 

av TV-reklamens förmåga att skapa positiva attitydförändringar starkt ifrågasättas utifrån 

QuickWise (se 4.2.2 Reklaminställning) attitydundersökning som visar att attityden till TV-

reklam generellt är väldigt negativ även om det finns enskilda fall som t.ex. ICA:s ”Såpa”-

reklam som visat på positiva effekter. (se 4.2.3 Medieanvändning)  

 

AdLibris målgrupper är betydligt bredare och innefattar alla privatpersoner, studenter, 

bibliotek och företag som vill köpa böcker. Vi fick inte information om AdLibris använder 

olika marknadsföringsmixer i kommunikationen mot de olika segmenten då de betraktar den 

typen av informationen som en strategisk hemlighet. Vi fick dock reda på att 

marknadsföringen främst går via masskommunikationskanaler och att de testat TV-reklam 

och har planer att fortsätta med detta då de såg direkta resultat på försäljningssiffrorna. Enligt 

tidningsutgivarnas artikel om ”ketchupcaset” är det dock väldigt svårt att korrekt isolera ett 

mediums enskilda effekter. En stor risk med att mäta försäljningsförändringar efter en 

kampanj är att fördröjningseffekter från tidigare kampanjer, säsongsvariationer, fas i 

livscykeln eller att en självgående ”word of mouth”-spridning har kommit i rullning 

oberoende av kampanjen (se 4.2.4 Effektivitetsresultat). 

 

Grundaren av Lunarstorm Rikard Ericsson har t.ex. helt förlitat sig på en självspridande 

”word of mouth”-marknadsföring i kombination av utbyte av klickbara banners med andra 

webbplatser. Han hävdar att Lunarstorm genom denna strategi enbart behövt investera en halv 

miljon de senaste 3 åren på marknadsföring och kan trots det växa och bibehålla 1 miljon 

besökare varje vecka året runt (se 4.2.4 Effektivitetsresultat).  

 

Skapa varumärkeskunskap  

Anser konsumenterna att det finns någon väsentlig skillnad mellan CDON, AdLibris och 

Amazon? Om det inte skulle vara fallet kan det vara intressant att undersöka vilka 

konsekvenser detta medför för konsumenternas möjlighet till aktiva val och köpbeslut? 

Då både AdLibris och CDON hävdar att deras företag fortfarande befinner sig i respektive i 

slutet av sina tillväxtfaser, ser de kanske inte något akut behov av att befästa sina positioner i 

nuläget. Men i takt med att företagen går in i sina respektive mognadsfaser kommer 

positioneringen att bli en allt mer avgörande faktor för företagens överlevnad och framgång 
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enligt PLC-modellen, då det blir att svårare att urskilja sig från konkurrenterna och övertyga 

konsumenterna att välja just dem.  

 

Skapa varumärkesattityd  

När vi ställde frågan vilken image deras TV–reklam förmedlade till CDON:s marknadschef, 

svarade han att deras TV-reklam i nuläget främst gav information om kampanjerbjudanden 

och därmed inte kommunicerade någon image. Det går dock att kritiskt fråga sig om det 

verkligen går att undvika att kommunicera något ur ett semiotiskt synsätt. I själva verket 

riskerar frånvaron av ett genomtänkt imagebudskap i reklamen att resultera i ökat antal olika 

tolkningar bland deras målgrupper och därmed risken att tolkningen helt avviker från 

CDON:s tänkta image? T.ex. kan det tänkas att den gröna bakgrunden i logotypen kan skapa 

förväntningar om naturvänliga produkter eller liknande som, om de inte är uppfyllda, kan 

skapa besvikelse bland konsumenterna. Image kan vidare, enligt Richard Norman, användas 

för att förstärka sin strategiska positionering, uppnå en effektivare marknadspenetration och 

lättare få tillgång till olika typer av resurser. Således är frånvaron av en tydlig image minst 

sagt en förlorad möjlighet. 

 

Enligt PLC-modellen blir varumärkesattityd och image en allt viktigare faktor i mognadsfasen 

då konkurrenternas produktutbud rent fysiskt tenderar att bli allt svårare att urskilja. AdLibris 

har en något tydligare positionering då de betonar i sin marknadsföring att de är nordens 

största bokhandel. Men vad betyder det för konsumenten och vilka förväntningar skapar 

detta? 

 

Skapa köpintentioner och vägleda köpare  

Dessa två steg syftar till att ta bort de sista hindren för konsumentens köpbeslut. Fokus bör 

ligga på att försöka minska höginvolveringsgraden på olika sätt. En dåligt strukturerad 

webbplats kan t.ex. vara ett hinder. Detta gäller dock inte CDON och Adlibris i någon större 

utsträckning då deras webbplatser värderas högt på Internetworlds 10-topplista (se 4.2.4 

Effektivitetsresultat). Andra faktorer som kan minska hinder är minskningen av osäkerhet 

kring betalning och olika integritetsaspekter. Äldre tenderar att vara mera skeptiska till att 

lämna ut kortnummer vid köp. Att erbjuda olika betalningsalternativ som samarbete med en 

Internetbank som konsumenten redan har högt förtroende för bör följaktligen vara ett bra 

alternativ. Genom att handikappanpassa sidan kan företagen samtidigt skapa en relation med 
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kunden. Ett sådant exempel skulle vara att anpassa sidan för blinda genom att erbjuda 

talnavigering likt ur.se.  

 

Skapa köp 

Att skapa ökad försäljning är det långsiktiga målet med DAGMAR-modellen. Studier visar att 

det dock är svårt att avgränsa och mäta enskilda kampanjers effekt på försäljningssiffrorna då 

även andra fördröjda faktorer tenderar att påverka försäljningen (se 4.2.4 

Effektivitetsresultat). Enligt modellen finns det dock möjlighet att kortsiktigt vid enstaka 

tillfällen mäta en reklaminsatseffekt. Ett sådant tillfälle är när det sker i samband med ”direkt 

respons”-marknadsföring. Dock blir mätningens validitet mindre desto längre denna insats 

pågår.  

 

Skapa nöjda kunder  

Ett grundläggande krav som måste uppfyllas för att skapa nöjda kunder är att företaget kan 

leva upp till kundernas förväntningar. Därmed är det viktigt att veta vilka förväntningar som 

företaget skapar genom sin hela verksamhet. Kundens bild påverkas inte enbart av aktiva 

marknadsinsatser från företaget utan av all kommunikation, som produkters kvalitet, 

personalens humör, opinionsbildare osv. En fördel med Internet är i detta sammanhang 

möjligheten att föra tvåvägskommunikation (feedback) genom att utnyttja mediets interaktiva 

egenskaper (se 4.2.4 Effektivitetsresultat). 

 

Skapa varumärkeslojalitet  

Lojalitet är inte samma sak som vana. För att räknas som lojal krävs det att kunden gör ett 

aktivt val och inte en rutinmässig handling. Verktygen som kan användas är bonusprogram av 

olika slag. En av anledningarna till att företag försöker skapa lojala kunder är att de förväntas 

var mindre kostsamma att behålla än att skaffa nya. Kritiker hävdar dock motsatsen dvs. att 

lojala kunder är dyrare då de tenderar att förvänta sig mer (se 3.2.2.10 Skapa 

varumärkeslojalitet). 

 

CDON:s marknadschef försvarade deras val av en yngre välutbildad målgrupp genom att 

hävda att denna grupp inte har isolerat något köpbeteende/lojalitet och att de redan idag är 

positivt inställda till Internet. Förutsatt att CDON försöker skapa lojala kunder kan deras 

strategi uppfattas motsägelsefull. Detta då gruppen yngre generellt är positivt inställda till 
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Internet men också tenderar att vara flexibla och illojala till skillnad från gruppen äldre som i 

större utsträckning söker efter säkerhet och trygghet på nätet (se 4.2.1 Marknadsutveckling).  

 

5.1.2 Analys utifrån situationsspecifika förutsättningar 

Internet gynnar produkter med stort informationsbehov då Internet enligt Jäger gör det möjligt 

att exponera en större mängd information än andra reklammedium till en relativt låg kostnad. 

Uppdatering och differentieringen av information är dessutom möjlig på Internet.  

Att demonstrera sin produkt och erbjuda service är också viktigt. På TV går det att göra det 

till en viss grad, men Internet genom sin interaktivitet har en stor fördel även här. Kunden kan 

i egen takt ta sig tid att läsa relevant information genom att klicka på olika länkar.  

 

Nätbaserade företag verkar således vara speciellt anpassade för höginvolveringsvaror. Internet 

borde därmed även vara ett utmärkt verktyg för företag i kampen för målgrupper med högt 

engagemang (se 3.2 Medievalsmodellen). Nackdelen med Internethandel är att den förutsätter 

en högre engagemangsnivå jämfört med TV-reklam som tillåter mottagaren att ta del av ett 

budskap utan större egeninsats. CDON och AdLibris handlar trots detta framgångsrikt med 

produkter som håller sig på en relativt låg involveringsgrad.   

 

Prispress har mycket kvar att göra innan de når den marknadspenetrering som de eftersträvar. 

Vi upplever att både Mobillagret och Prispress skulle vilja satsa på TV som 

marknadsföringskanal, men först när de har tillräckligt med resurser för detta.  

 

Det kan vara enklare att marknadsföra redan kända produkter via nätet. Enligt Jäger och 

Winberg ökar chansen att kunden faktiskt väljer att gå vidare och klicka på länken som leder 

till ytterligare information om denne känner igen varumärket (se 3.2 Medievalsmodellen). 

Samtidigt framgår det av information vi har fått från våra intervjuer att ju större företag blir, 

desto större är chansen att det väljer även traditionella medier, inklusive TV, i sin 

marknadsföring. Detta beror troligtvis på att marknadsförare i mindre företag inte har samma 

möjligheter att välja, då deras budget är mindre och riskerna större. 

 

Inget av fallföretagen uttrycker oron över att marknadens tillväxttakt kommer att sjunka. 

Detta talar även vår sekundärdata för. Artiklarna förespår generellt att Internethandeln 
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kommer att öka de närmaste åren. Alla sektorer visar en stark ökning år efter år, i takt med att 

kunders tillit för Internethandel ökar.49
 

 

När det gäller betydelsen av konkurrenternas val av medier, verkar den bero på företagets 

storlek. Johan Rehnström säger att Mobillagret självklart tar hänsyn till konkurrenternas val 

av mediekanal. Konkurrenternas agerande påverkar inte Prispress medieval nämnvärt dock 

påpekar de att de självklart håller koll på vad konkurrenterna gör. Varken CDON eller 

AdLibris anser sig ta hänsyn till konkurrenternas löpande medieval (se 4.3.1 

Intervjusammanfattning). 

 

5.1.2.1 Analys utifrån produktlivscykeln  

Introduktionsfasen 

De tydligaste faktorer som talar emot att företagen befinner sig i introduktionsfasen är att de 

genererar vinst och har en snabbt växande omsättning. Även det faktum att konkurrensen är 

hård indikerar att företagen passerat denna fas. Detta borde betyda att företagen gör rätt i att 

inte fokusera sina marknadsföringsinsatser till syfte att skapa produktkategorimedvetenhet 

och efterfrågan som enligt PLC-modellen är det viktigaste målet i introduktionsfasen. Det 

faktum som dock talar för att CDON och AdLibris nyligen lämnat denna fas är att deras 

profiler och marknadspositioner fortfarande är relativt otydliga, något som är svårt att 

förvänta sig för ett företag i slutet av sin tillväxtfas.  

 

Tillväxtfasen  

Det faktum att AdLibris och CDON själva hävdar att de fortfarande befinner sig i respektive 

tillväxtfas talar för att företagens val av bedömningskriterier för utvärderandet av mediums 

relativa effektivitet är bristfälligt. Detta då tillväxtfasen bland annat kännetecknas av en 

snabbt ökande tillväxt dvs. försäljningsomsättning. Det borde således vara mycket svårt eller 

till och med helt omöjligt att mäta ett enskilt mediums direkta effekt på försäljningssiffrorna 

utan att överskatta dess effekter. Huruvida AdLibris tagit detta i tillräckligt stort beaktande 

vid sin positiva utvärdering av sina TV-reklamseffekter är dock svårt att avgöra utifrån vår 

externa position. Det borde utifrån samma resonemang bli lättare att urskilja ett mediums 

positiva effekter i samband med mognadsfasen och speciellt nedgångsfasen då 

försäljningssiffrorna förväntas att gå i motsatt riktning. Risken är dock att mediets effekt i 

                                                 
49 http://www.tradedoubler.se/pan/public/about/news/THE_TRACKER_0402 
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dessa faser underskattas då förlorade marknadsandelar i samband med ökad konkurrens på 

marknaden kan ge sken av misslyckad kampanj.  

 

Mognadsfasen  

En stark indikation på att AdLibris inte nått sin mognadsfas är det faktum att majoritet av 

50+-segmentet som ingår i deras målgrupp inte har använt sig av deras webbplats/-tjänst. 

Annorlunda beskrivet, talar dessa siffror för att sena majoriteten inte har prövat och accepterat 

produkten än. Denna indikation gäller inte i samma utsträckning för CDON som främst riktar 

sig till en yngre demografisk målgrupp (se 4.3.1.1 CDON). Det som främst talar för att 

CDON fortfarande befinner sig i sin tillväxtfas är deras växande omsättning (se 4.1.5 

Årsredovisningar för CDON respektive AdLibris). De två huvudstrategier som modellen 

presenterar för mognadsfasen är att antigen konkurrera genom lägre prissättning eller genom 

ökade marknadsföringsinsatser. Prisstrategin anser vi dock vara mindre lämplig för dessa två 

företag då de redan idag ligger på en relativt låg marginalprocent jämfört med bokbranschen i 

stort enligt SCB (se 4.2.1 Marknadsutveckling). Vi tror dock AdLibris skulle ha en något 

större möjlighet än CDON att konkurrera med pris, då de kan dra nytta av deras större 

försäljningsvolym. Å andra sidan blir det även svårt för AdLibris att i sin tur behålla sin 

marknadsposition gentemot större företag som Amazon.com som har en betydligt större 

omsättning. Det borde således vara mer attraktivt att modifiera marknaden och produkterna, 

hitta nya segment, utöka eller nischa sina produktsortiment, förbättra image och 

varumärkesattityd samt skapa unika fördelar genom skapandet av konvergens mellan 

koncernernas olika produkter och tjänster. Dvs. att arbeta för att uppnå ett integrerat 

marknadstänkande inom koncernen så att ett disfunktionellt beteende mellan dotterbolagen 

kan minimeras och unika fördelar som blir svåra för konkurrenterna att kopiera tas till vara. 

 

Nedgångsfasen 

Genom att ständigt produktutveckla dvs. marknadsföra och utveckla webbplatsernas funktion 

efter konsumenternas önskemål kan denna sista fas successivt flyttas framåt i tiden. En 

förutsättning för att detta skall vara möjligt är dock att företagen får feedback och löpande 

använder sig av informationen. En fråga som är intressant att ställa till CDON är varför de 

valt att inte ge konsumenterna möjlighet att kontakta dem via telefon för klagomål och 

information utan enbart via e-post. Då siffror tydligt talar för att köp via nätet innebär en ökad 

riskuppfattning för konsumenten borde frånvaron av personlig kontakt (telefonröst) 
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omprövas. Risken är stor att avsaknaden ökar riskuppfattningen ytterligare och kan skada 

imagen då konsumenter kan få en bild av att företaget inte vill bemöta klagomål och stå till 

svars för sina avtal.   

 

5.1.2.2 Analys utifrån 4P-modellen 

Nedan följer analys efter Kotlers 4P-modell på CDON och AdLibris. 

 

Produkt: Produkterna som dessa fallföretag erbjuder är böcker och CD-skivor, alltså fysiska 

produkter. Dessa produkter är väl anpassade till Internethandel eftersom de är av sådan 

karaktär att kunden inte behöver se dem eller prova dem innan köp. Om kunden vill läsa en 

bit ur en bok eller lyssna på en del av en CD-skiva erbjuds detta ändå för de flesta varor (se 

4.3.1 Intervjusammanfattning). 

 

Pris: Produkterna säljs via Internet och tack vare att företagen inte behöver hyra butikslokaler 

eller hålla stora lager kan de erbjuda lägre priser än fysiska bokhandlar (se 4.3.1 

Intervjusammanfattning). 

 

Plats: Platsen produkterna säljs på är Internet. För att göra alla produkterna tillgängliga för 

kunden läggs stor energi på användarvänliga hemsidor där fallföretagen delar upp böckerna 

och CD-skivorna i olika tema eller listor efter intresse för att kunden ska ha lättare att hitta 

vad den söker efter (se 4.3.1 Intervjusammanfattning). 

 

Promotion: Marknadsföringen sker oftast genom deras systerbolag - av Bonniers för AdLibris 

och av MTG för CDON. TV-kanaler, ägda av moderbolag, används främst, men även i 

kombination med Internetreklam. Bland annat använder sig AdLibris av s.k. 

affiliatemarknadsföring för att öka försäljningen.  

Viktigast för dessa företag är att skapa ett recall-beteende hos kunderna som gör att de, vid 

intresse av bokköp, tänker på CDON eller AdLibris och skriver in adressen i webbläsaren 

eller söker på en sökmotor efter dessa företag. Detta eftersom kunden inte ser butiken på 

samma sätt som en kund kan göra när den är ute på stan (se 4.3.1 Intervjusammanfattning). 
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5.1.2.3 Analys utifrån beslutsteori 

Att utgå ifrån att företagen kan nyttomaximera dvs. objektivt kunna rangordna samtliga 

alternativ efter vilken som är mest kostnadseffektiv känns orealistiskt. Detta då olika medier 

har olika egenskaper där det ofta krävs subjektiva bedömningar för att avgöra vilka kriterier 

som ska prioriteras. Mera realistiskt är därför att utgå ifrån att företagen beslutar utifrån den 

begränsat rationella- eller soptunnemodellen. Vilken av dem som har dominerande ställning 

borde således även påverka beslutens långsiktiga verkan. Sofia Modig på AdLibris hävdar att 

de oftast beslutar rationellt utifrån insamlad data och undersökningar. Modig erkände dock att 

de främst gissat när de beslutat kring TV-reklamsinvesteringar, men att de därefter rationellt 

utvärderat resultaten och senare även beslutat att även i framtiden fortsätta satsningen på TV-

reklam (se 4.3.1.2 AdLibris). Risken är dock att utvärderingen i själva verket enbart 

efterrationaliserat investeringsbesluten utan att tagit tillräcklig hänsyn till investeringens 

alternativkostnad. Riskerna att enbart grunda sina framtida investeringsbeslut på enstaka 

positiva resultat i en snabbt föränderlig marknad är tydliga. En undersökning genomförd av 

Admeta visar bland annat att Internetannonsering varierar kraftigt i effektivitet. Enligt 

undersökningen genererade 40 % av annonserna 90 % av försäljningen. Det borde inte vara 

helt orimligt att förutsätta att även TV-reklam kan variera i effektivitetsgrad. (se 4.2.4 

Effektivitetsresultat) 

 

5.1.3 Vad man får 

Jäger och Winberg (1996) menar att Internet skiljer sig från TV eftersom Internet är ett 

multimedialt medium som kombinerar ljud, text och bild. TV kombinerar i sin tur enbart bild 

och ljud. Detta låter i våra öron felaktigt då de flesta TV-reklamer innehåller viss form av 

text. Vi håller dock med Jäger och Winberg om att Internet är interaktivt. Användarna väljer 

själva vad de ska exponeras för. Det ställer dock större krav på utformningen och innehållet 

än i traditionella medier, inklusive TV. Hemsidan ska vara inte bara vara lockande utan även 

pedagogiskt utformad (se 3.2 Medievalsmodellen). Då mediet tillåter att differentiera 

hemsidans innehåll för olika målgrupper ökar även besökarnas förväntningar och krav.  

Hemsidan för turister i Leeds, England, använder sig av denna teknik.50 På deras hemsida blir 

besökaren ombedd att välja kön och ålder. Den utformningen och reklam som besökaren 

sedan möter på hemsidan beror just på detta val. TV är i sin tur ett envägsmedium där varken 

                                                 
50 www.leedsliveitloveit.com 
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interaktionsmöjligheter eller möjlighet till individanpassning finns (se 3.2 

Medievalsmodellen). 

 

TV-reklam är dock bättre på att väcka känslor och skapa atmosfär enligt Jobber. Kvaliteten på 

videoreklaminslag på Internet är sämre än på TV, dessutom ligger en begränsning i 

dataskärmens storlek m.m. (se 3.2 Medievalsmodellen) 

 

Flexibilitet är en av de betydelsefulla faktorerna, enligt Mårtensson (1994). Winberg och 

Jäger påstår att flexibilitet delas in i tidsmässig och regional. Den tidsmässiga handlar om 

mediums produktions- och beställningstid. Här verkar Internet ha en stor fördel. Det brukar 

fungera utmärkt att lägga ut information på nätet inom några minuter (se 3.2 

Medievalsmodellen). Regional flexibilitet handlar om vilka olika geografiska områden som 

kan nås med ett medium. Internet är globalt och kan nås av vem som helst, även av lokala 

invånare. Sändningen i lokal TV har dock idag en större nettoräckvidd. Det är dock viktigt att 

belysa att det här finns en risk att TV-reklamen överskattas om man inte tar hänsyn till att 

SVT 1 och 2 är reklamfriakanaler. Enligt Jäger och Winberg (1996) finns det speciella 

metoder för att nå just lokala grupper på Internet. Företag kan använda sig av andra, mer 

regionala företag. Exempelvis kan en banner läggas ut på Skånetrafikens hemsida om 

företaget vill nå ut till kunderna i Skåne. En annan möjlighet som allt mer har kommit i fokus 

för riktad marknadsföring är bloggarna. Enligt Jäger och Winberg är livslängden hos TV-

reklam kort och intensiv. Internet är emellertid mera konstant och möjligheten finns för 

företaget att direkt påverka reklamens livslängd. (se 3.2 Medievalsmodellen) 

 

Haloeffekten innebär att medium är detsamma som budskap. Medium påverkar alltså 

budskapet. Sleepereffekten innebär att mottagaren efter en viss tid glömmer, vilken medium 

han har fått budskapet ifrån. Ett exempel på denna effekt kunde t.ex. observeras i ”Ketchup 

caset” där 10 % av respondenterna svarade att de trott att de sett reklamen i TV när all reklam 

i själva verket exponerats i dagspress (se 4.2.4 Effektivitetsresultat).  Jäger och Winberg, 

menar att Internet har en stark haloeffekt, eftersom Internet är nytt och outforskat. Vi är något 

osäkra på påståendet idag, tio år senare. Vi anser att denna tendens åtminstone håller på att 

tyna bort. Detsamma kan tänkas om förväntningar av mediet. Internet är inte längre så 

”hypeat” som Winberg och Jäger (1996) påstår. Det ses dock ändå som framtidsmedium, 

medan TV:s roll är på väg ut. Det förs ständigt diskussioner om TV:s och följaktligen TV-

reklamens framtid. Det är uppenbart att konvergensen mellan TV och Internet kommer att 
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fortsätta. I framtiden genom den integrerade Internet/TV-apparaten kommer det kanske att 

vara möjligt att beställa boken av AdLibris genom att direkt klicka på en Tv-reklam och få 

den hemlevererad utan att ens behöva lämna soffan.  

 

5.1.3.1 Analys utifrån processkolan  

Traditionellt har företag haft en relativt enkelriktad syn på marknadskommunikation och 

därmed har även masskommunikation värderats relativt högt. Utifrån ett 

processkolantänkande, där ett budskap förväntas att nå fram till mottagaren likt en radiosignal 

som enbart hindras av brus i atmosfären, är det rimligt att ett medium i första hand värderas 

utifrån dess räckvidd, individer tillhörande företagets målgrupp som exponeras av budskapet.   

 

AdLibris riktar sig enligt studentansvarig Sofia Modig till ”alla som vill köpa böcker”. Deras 

målgrupp innefattar således rimligen samtliga läskunniga i Sverige. Den TV-reklamkanalen 

som har den största räckvidden är TV4. Hela 43 % av alla svenskar som nås av TV-reklam ser 

på TV4:s reklam följt av TV3 som når ca 27 % av samma grupp (se bild 18). Webbplatsen 

som har högst total månadsräckvidd är aftonbladet.se med ca 45 % räckvidd.  

 

CDON:s primära målgrupp är enligt marknadschefen 18-36 åringar, högutbildade och 

storstadsbor. De kanaler som bäst når denna målgrupp är även här webbplatsen aftonbladet.se 

och reklamkanalen TV4. En intressant skillnad är dock att Internet har ungefär fyra gånger 

fler högutbildade användare än lågutbildade. Med allt annat lika borde således aftonbladet.se 

skattas något kostnadseffektivare ur ett processkolansynsätt för CDON och likvärdigt med 

TV4 för Adlibris.    

 

5.1.3.2 Analys utifrån semiotiken   

Det är dock inte speciellt realistiskt att betrakta dagens konsumenter som en stor homogen 

grupp och inte heller hävda att alla som exponeras av reklam verkligen tar till sig avsändarens 

tänkta reklambudskap. Reklam på TV4 har rimligen andra egenskaper än reklam på 

aftonbladet.se utöver mediernas olika räckvidd. TV-reklam tenderar fortfarande att bland 

annat vara nominellt dyrare än Internetreklam även om det finns exempel som talar för en 

motsatt trend. Enligt Internetworld.se, kostar en 24-timmars exponering på MSN:s förstasida 

över 1 miljon dollar idag (se 4.2.1 Marknadsutveckling). En annan skillnad är inställningen 

till reklammediet. Enligt en studie gjord av QuickWise är svenskar generellt sätt något mer 

positivt inställda till TV-reklam än till Internetreklam. Dock är reklam i båda dessa medier 
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väldigt lågt värderad i relation till andra reklamkanaler (se 4.2.2 Reklaminställning). Studier 

visar dock att reklamacceptansen för Internetreklam ökar i takt med att andelen e-

postmarknadsföring och popups minskar. Studier visar även att de yngre är mer positivt 

inställda än de äldre (se 4.2.2 Reklaminställning). En förklaring till konsumenternas negativa 

inställning kan bero på dessa reklammediers förmåga att skapa uppmärksamhet dvs. störa 

konsumenter i negativ mening.  

 

Frågan är om en hög uppmärksamhet kan kombineras med en positiv inställning från 

konsumenterna eller om det råder ett motsatsförhållande mellan dessa två egenskaper? 

Lyckligtvis för annonsörerna finns det studier som talar för att detta är möjligt att uppnå. 

ICA:s TV-såpareklam är ett exempel på detta. Genom att ge reklamen formen av ett 

humorprogram har reklamen enligt marknadschefen resulterat i en positivare attityd och 

image för hela företaget som i sin tur resulterat i en ökad försäljning (se 4.2.3 

Medieanvändning). ICAs TV-reklam har även visat TV-reklamens förmåga att skapa sig 

reklamerinran dvs. ”top of mind awareness” som är speciellt viktigt för Internetföretag (se 

3.2.2.3 Skapa varumärkesmedvetenhet). Det är dock svårare att hitta liknande stöd för att TV-

reklam med direkta säljargument kunnat kombinera en hög uppmärksamhet med från 

konsumenterna positiv inställning. CDON använder i sin TV-reklam ett direkt säljargument 

som skapar uppmärksamhet som enligt DAGMAR-modellen är en fungerande sätt att 

stimulera köp för höginvolverande produkter, men som även riskerar att utifrån detta synsätt 

samtidigt försämra företagets relativa image. Å andra sidan, visar en annan studie att e-

postmarknadsföring, trots att den värderas absolut lägst av alla reklammedier, är lönsammare 

än traditionell direktreklam som av konsumenterna är mer uppskattad än TV-reklam enligt 

undersökningen gjord av QuickWise (se 4.2.4 Effektivitetsresultat). Således är sambandet 

mellan en god image och ökade försäljningssiffror inte solklart .   

 

Internetkampanjer som Sprays ”make love not spam” och Boxmans filmsajt är exempel på 

reklamkampanjer som likt ICA lyckats kombinera stor uppmärksamhet med en positivt 

inställd målgrupp. Till skillnad från TV-reklam som använder sig av direkta säljargument har 

dessa Internetkampanjer genom att utnyttja Internets interaktiva egenskaper effektivt kunnat 

kombinera underhållning och försäljning. 

 

Ur ett semiotiskt synsätt bör inte fokus ligga på vilka och hur många som exponeras eller 

uppmärksammar reklamen, utan i stället på hur målgruppen tolkar och agerar utifrån denna 
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exponering. En studie från Michigans universitet som visar att TV-reklam, som exponeras i 

anknytning till våldsamma och sexiga program, uppmärksammas i lägre grad än annan 

reklam, är ett speciellt intressant resultat för dem som betraktar reklam ur ett 

processkolansynsätt (se 4.2.3 Medieanvändning). Ur ett semiotiskt synsätt skulle det ha varit 

intressantare att istället studera hur kontexten som reklamen exponeras i påverkar 

målgruppens tolkning av reklamen dvs. analysera konsekvenserna ett steg längre. Ur ett 

semiotiskt synsätt är det rimligt att förutsätta att kontexten påverkar tolkningen 

(konnotationerna) av ett reklambudskap. T.ex. borde CDON:s TV-reklam av målgruppen 

tolkas olika om den sändes i samband med ett reportage som handlar om ökade 

Internetbedrägerier jämfört med reportage om Internetföretags låga priser. 

 

CDON:s marknadschef Fredrik Bengtsson påpekade dock något oväntat i intervjun att de 

varken söker eller undviker att exponeras i samband med något programblock, utan 

eftersträvar full exponering i TV (se 4.3.1.1 CDON). Detta visar starka tendenser till att 

räckvidd och exponeringsfrekvensen i CDON värderas högre än målgruppens tolkning av 

deras reklambudskap. Som i sin tur talar för att traditionellt processkolantänkande fortfarande 

dominerar utformningen av företagets marknadsföringsmix. 
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6. Slutsats 

Här nedan kommer vi först att redogöra för om vi uppnått vårt syfte, att undersöka de 

viktigaste faktorerna som ligger bakom nätbaserade företags val mellan TV- och 

Internetreklam samt hur företagen bedömer dessa reklamkanalers kostnadseffektivitet.   

 

6.1 Har vi besvarat syftet? 

Vi kan inte utesluta att vi kan ha missat att ta hänsyn till några relevanta variabler som ligger 

bakom två undersökta nätbaserade företags val av reklammedium. Vi hävdar dock att vi 

genom vår undersökning har fått fram vad företagen själva anser vara de viktigaste faktorerna 

och de faktorer som de själva hävdar att de använt som beslutsunderlag vid medieval. Vi 

menar att det är rimligt att förutsätta att företagen själva har en relativt god uppfattning om 

hur de går tillväga vid val av reklamkanal och inte döljer något för oss vid intervjuer. Vi är 

dock medvetna om att relativt dolda sociala faktorer påverkar individers beslut i enlighet med 

ett hermeneutiskt synsätt. Genom våra intervjuer fick vi en klar bild av CDON och AdLibris. 

Båda företagen värderade masskommunikationsegenskaper högt. Detta, menar vi, talar för att 

dessa företag betraktar sin målgrupp ur ett processkolan synsätt dvs. en homogen grupp.  

 

Utifrån vår analys har vi funnit starka tendenser för att CDON:s och AdLibris medieval 

främst styrs av deras tillgång till medier inom respektive koncern (MTG respektive Bonniers). 

 

Vi har funnit stöd för att mediernas effektivitet i första hand bedöms genom 

försäljningsförändringar i samband med kampanjerna och inte utifrån teori och egna tester. 

Detta är något som vi ställer oss kritiska till då flertalet teorier på området belyser svårigheten 

att korrekt isolera ett enskilt mediums effekter på försäljningssiffrorna. Bland annat visar 

DAGMAR-modellen att det är endast direktresponsmarknadsföring som kan mätas, men 

enbart till en viss, mycket avgränsad, grad. 

 

Vi har även lagt märke till att företagen som vi undersökt tenderar att välja reklamkanaler 

utifrån föregående kostnadseffektivitetsmätningar, utan att ta hänsyn till de förändringar som 

sker omkring dem. Bland annat kan vi nämna avsaknaden av reflektion vid val av 

reklamkanal kring var i produktlivscykeln företaget befinner sig i, vilket bör göras om det vill 

utför sina val utifrån teori. Med andra ord, bortser fallföretagen i vissa fall att utföra hela 
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medievalsprocessen, utan begränsar sig istället till resultat av utvärderingen (fas 4 i den 

integrerade medievalsprocessmodellen) 

 

Vi har även funnit tendenser till att våra fallföretag har stark tilltro till TV-reklamens 

räckvidd, förmågan att skapa uppmärksamhet och positiva förändringen av attityd och image. 

Denna tilltro grundar sig främst på förutfattade meningar istället för empiriska 

undersökningar, vilket kan förväntas av företag som gör miljonbeloppsinvesteringar.  

 

Vad fallföretagen måste tänka på är att användningen av koncerninterna rabatter, dvs. 

reklamkanaler som ingår i samma koncern, innebär att fallföretagen minskar sina egna 

kostnader, medan det är tveksamt om systerföretaget gynnas vinstmässigt av rabatten? Hade 

inte systerföretagets vinst varit större om de hade sålt reklamutrymmet till en extern aktör? På 

vilket sätt mäter moderbolaget de alternativa kostnader som uppstår i samband med affärer 

mellan dess dotterföretag? 

 

Vi ställer oss kritiska till CDON:s val av målgrupp i förhållande till deras val av reklamkanal. 

TV-kanalen TV3 som CDON flitigt använder sig av i sin marknadsföring riktar sig inte till 

den målgrupp som CDON:s marknadschef uppger i intervju till oss. Varför riktar CDON sig 

till högutbildade, unga, storstadsbor om det är just dessa som enligt vår empiri nås bäst via 

Internet? Varför faller inte valet på lågutbildade, äldre eller på dem som bor på landet? Varför 

bryr företaget sig inte om kontexten, exempelvis kopplar deras reklam till rätt program för att 

locka mer kunder och utnyttja TV-reklamen mer kostnadseffektivt? TV4 som ägs av Bonniers 

verkar i våra ögon vara en mer passande TV-kanal än TV3 för att nå CDON:s målgrupp. Att 

CDON inte använder det ser vi som ett bevis på att koncernen inte samarbetar med varandra 

även om det skulle gynna både parter. 

 

Vi ser en tendens till att attityden för Internetreklam blir allt mer positiv. Vi tror även att det 

råder en viss förvirring i den statistik som finns angående attityd till Internetreklam. 

Respondenter ogillar egentligen spam och e-postreklam, och inte annan Internetreklam, men 

denna negativa inställning skadar hela Internetreklamens image genom att attityden till den 

framstår som mer negativ än vad den egentligen är, då attityden till all Internetreklam mäts 

som en helhet.  
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6.2 Förslag till förändringar och framtida forskning  

Förslag som vi utifrån analysen kan ge företagen är att genom isolerbara kampanjer 

systematiskt testa effektiviteten för respektive mediekanal likt Sprays kampanj ”make love 

not spam” för Internet. Ett annat förslag är att minska konsumenternas uppfattning om 

Internethandelns höginvolveringsgrad så att adoptionsprocessen kan accelerera. Ett konkret 

exempel för CDON är att utöka kundservicen med större inslag av personlig kommunikation 

såsom att erbjuda konsumenterna möjlighet till direkt telefonkontakt med företaget, vilket 

saknas helt i dagsläget. En ytterligare åtgärd som också skulle förbättra AdLibris 

försäljningspotential är att minska olika hinder för köp genom att i större utsträckning 

målgruppsanpassa webbplatsen. Ett exempel är att utveckla talnavigering på sidan likt ur.se 

för blinda kunder som idag helt utesluts från de studerade webbplatserna.  

 

Ett förslag till framtida forskning är att undersöka vilka grupper som är mer benägna till 

impulsköp och därefter utveckla anpassad underhållning för denna grupp så att sannolikheten 

ökar att de befinner sig på webbplatsen när impulsköp uppkommer.  

 

Vår analys och därmed slutsatser är dock inte fullständiga då företaget begränsat vår tillgång 

till relevant data pga. sekretessrelaterade faktorer. Data som skulle ha kunnat bidra till att 

tydligare beskriva företagens situation och ytterliggare problematisera företagens medieval. 

Vidare saknar vi stöd för våra resultats externa giltighet dvs. för andra företag i 

Internetbokhandelsbranschen. Men vi anser att det ändå är rimligt att våra slutsatser användas 

som kompletterande underlag vid andra Internetbokhandlars utformningar av 

marknadsföringsmix. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1: AdLibris historia och utveckling 

 

 
 
 

Historien om AdLibris  
– eller hur man får in två miljoner böcker i en lägenhet i Vasastan 

 
I köket hemma hos Pär Svärdson satt fyra personer och funderade på vad man kunde sälja 
över internet. De skrev ner 100 idéer och sedan valde de den 101:a idén som kom upp – att 
starta en bokhandel över nätet. Året var 1997 och de fyra personerna var AdLibris grundare: 
Pär Svärdson, Fabian Fischer, Johan Arvidsson och Christian Lauritzén. De var då kollegor 
och konsulter på Accenture (dåvarande Andersen Consulting) och vana att fundera kring 
effektiva processer och automatisering. Idén som blev grunden till AdLibris var att sälja 
böcker på nätet till ett lågt pris men samtidigt ha hög kvalitet på servicen – och det skulle 
möjliggöras genom ett högeffektivt system, som de själva skulle bygga från grunden.  
 
 
AdLibris idag 
 
Entreprenörs- och ”gör det själv”-andan lever kvar och är karaktäristisk för AdLibris. De 
system vi arbetar i är de som grundarna byggt och de vidareutvecklas ständigt för att bli mer 
effektiva och för att kunna tillgodose anställdas och kunders önskemål.  
 
AdLibris är en renodlad internetbokhandel som idag sysselsätter 18 personer på kontoret i 
Stockholm och 20-40 personer vid logistikcentralen i Morgongåva. Vi är ett ”ungt” företag 
med en medelålder på drygt 30 år. Bland de anställda finns bl a litteraturvetare, ekonomer och 
tekniker och vi är organiserade funktionellt i avdelningar som sköter ekonomi, kundservice, 
marknadsföring, IT, teknik och logistik.  
 
På logistikcentralen möts böckerna som vi får från våra många leverantörer, packas noga och 
skickas sedan ut till kunderna. Där specialutrustar vi även böcker med t ex plast, signum och 
stöldskydd för bibliotekens räkning. 
 
AdLibris erbjuder  

- 30-50% lägre priser än den fysiska bokhandeln 
- Snabb leveranstid (normalt 2-5 vardagar)  
- Endast 19 kr i fraktkostnad per order oavsett antalet böcker  
- Över 2 miljoner titlar på hemsidan 
- Fullsortiment av svensk och engelsk student, fack- och skönlitteratur samt ett växande 

finskt sortiment 
 
Det är tack vare våra låga marginaler som vi kan erbjuda ett lågt pris till våra kunder.  
Vår filosofi är att vara billigast men aldrig sälja med förlust.  
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Vi säljer förutom vanliga ”fysiska” böcker även e-böcker (elektroniska böcker som laddas ned 
till datorn) och mp3-böcker (ljudböcker som laddas ned till datorn). 
 
Tidigare har AdLibris endast sålt böcker inom Sverige, men nu har vi även öppnat i Finland. 
Det finns flera anledningar till att vi valt att expandera till just Finland: det finska folket läser 
mycket, det tillämpas fri prissättning på böcker (till skillnad från t ex i Norge) och vi kommer 
med våra låga priser, snabba leveranser och breda sortiment tilltala både den svensk- och 
finsktalande befolkningen. 
 
Sedan årsskiftet ägs majoriteten av AdLibris av Bonnierkoncernen, men några av grundarna 
och de anställda har fortfarande kvar aktieposter i bolaget. Natur och Kultur står kvar som 
aktieägare med 10%.  
 
Sortiment och logistik 
 
AdLibris säljer alla slags böcker på hemsidan: fack- och kurslitteratur såväl som 
skönlitteratur. Vi köper böcker från de flesta förlag som finns i Sverige och från ett antal stora 
leverantörer utomlands. Sortimentet har successivt utökats genom att vi fått fler leverantörer 
och idag har vi ca två miljoner titlar till försäljning på hemsidan. Vi lagerför i princip själva 
inga böcker men genom snabba leveranser från förlagen kan vi ändå leverera fort, oftast inom 
någon eller ett par dagar. 
 
Artikeldatabasen uppdateras varje natt, då vi får status från våra leverantörer som visar om en 
bok finns tillgänglig, är tillfälligt slut eller har utgått.  
 
 
Så här lätt är det att handla hos AdLibris! 
 
1. Sök fram den bok du vill ha  
2. Klicka på ”Lägg i kundvagn”  
3. Klicka på ”Till kassan” när du har lagt de böcker du vill ha i kundvagnen 
4. Logga in/Fyll i dina kunduppgifter, användarnamn och lösenord och spara  
5. Välj betalsätt  
6. Bekräfta beställningen  
 
När du bekräftat beställningen skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. När ditt 
bokpaket skickats iväg från oss får du ytterligare ett e-post med mer information om 
leveransen. På Ditt konto på vår hemsida kan du dessutom alltid få information om lagda 
ordrar, och göra ändringar i aktuella ordrar. När paketet skickats kan man följa dess väg i 
posthanteringen och se när det kommit fram till servicestället. 
 
Kundservice 
 
Om du trots allt har frågor så kan du vända dig till vår kundservice dit du kan skicka e-post 
dygnet runt. Vi svarar på e-post varje vardag och vi har dessutom en telefonkundservice kl 
9.00-12.30. Kundservice hanterar flera hundra e-postmeddelanden per dag. 
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Kunder 
 
Idag har AdLibris över 250 000 kunder. Genomsnittskunden är kvinna, bor i en storstad och 
är 40+. Vi säljer också till bibliotek och företag. Den största andelen kunder hos AdLibris är 
privatpersoner.  
 
Marknadsföring och försäljning 
 
AdLibris har jobbat främst med marknadsföring på nätet men det senaste året även börjat 
marknadsföra oss via papperstidningar. Fokus för oss har alltid varit kostnadseffektivitet så 
marknadsföringen har varit ganska begränsad fram tills nu.  
 
Vi jobbar bland annat med nyhetsbrev mot olika kundgrupper. Det finns ett allmänt 
nyhetsbrev som går till större delen av kundstocken, och vi har även specialnyhetsbrev inom 
olika områden (t ex Data & IT, Barn & Ungdom och Deckare). Som kund hos AdLibris väljer 
du alltid själv om du vill ha nyhetsbrev, och förstås vilka områden du är intresserad av.  
 
Vi jobbar också med ett affiliateprogram där diverse hemsidor kan länka till oss och få 
provision när de skickar nya kunder till oss. Vi försöker även vara synliga på 
prisjämförelsesajter samt på de stora söksajterna. Vi har också provat en del stortavlor i 
tunnelbana och på spårvagnar samt annonsering i morgonpress och magasin.  
 
Utveckling 
 

AdLibris Omsättning (Mkr) Vinst (Mkr) 

2001 36 0,5 

2002 79 5,0 

2003 129 8,9 

2004 190 12,1 

 
Internetbokhandlarna står för nästan 10% av den totala bokförsäljningen idag. AdLibris är den 
största nätbokhandeln idag och vår främsta konkurrent är Bokus (som är näst störst), men 
självklart följer vi även utvecklingen i den traditionella bokhandeln.  
 
På konsumentsajten www.cint.se (2005-05-21) byter konsumenter erfarenheter med varandra 
och betygsätter olika butiker, både fysiska och på nätet. Här får vi många kommentarer och ett 
mycket bra snittbetyg från våra kunder.  
 
Bokhandel Betyg Antal 
AdLibris 4,4 386 
Amazon.co.uk 4,2 50 
Amazon.com 4,2 48 
Bokus 4,1 199 
Akademibokhandeln 3,3 15 

 
För mer branschfakta, se www.svb.se 
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Framtiden 
 
Vi ser en stark tillväxt inom näthandeln som helhet och nätbokhandeln i Sverige är på väg att 
slå nätbokhandelns andel i USA, som just nu är 12%.  
 
AdLibris förändras och förbättras ständigt. Just nu håller vi på att programmera om hela 
hemsidan för att få en bredare plattform att stå på och för att kunna möta kundernas ökade 
krav på service and sortiment.  
 
Vi tror att vi har lyckats så väl tack vare att vi hela tiden har haft ett tydligt internt 
kostnadsfokus tillsammans med en väl fungerande tjänst. Satsningen har legat på att utveckla 
en effektiv tjänst, snarare än på extern marknadsföring. Den enkla köpprocessen och de 
snabba leveranserna tillsammans med de låga priserna har lett till att vi fått många nöjda 
kunder. Våra kunder har sedan rekommenderat vår hemsida till nya kunder – vi skulle kunna 
säga att detta har varit vår mest framgångsrika kampanj hittills!  
 
För mer information, kontakta studentansvarig på AdLibris: 
 
Sofia Modig 
sofia@AdLibris.com 
08-54 60 60 27 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till AdLibris och CDON 
 

• Genom vilka medier gör ni reklam? 
• Varför dessa medier? 
• Gör ni reklam genom Internet? Varför? Varför inte? 
• Gör ni reklam på TV? Varför? Varför inte? 
• Hur bedömer ni vilka medier ni ska marknadsföra er genom? 
• Hur stor del av er budget går till reklam och hur mycket är detta? 
• Vilket medium har gett er bäst försäljning? 
• Hur avgör ni vilket medium som är mest kostnadseffektivt? 
• Vad ser du som den största anledningen till varför ni har nått "framgång" på Internet? 
• Hur ser er fördelning av medieval ut procentuellt? 
• Vilken målgrupp riktar ni er mot? 
• Vad tror ni skiljer marknadsföring av en Internetbutik som er i förhållande till en 

vanlig butik? 
• Förändras er fördelning av medieval eller är den statisk? (ex. med TV-reklam före jul) 
• Tar ni hänsyn till era konkurrenters val av medier? 
• Vilka svårigheter kan uppkomma vid val av TV-reklam/Internet-reklam? 
• Hur mäter ni er effekt med reklamen? 
• Har er marknad nått sin mognadsfas? 
• Hur har er marknadsföringsstrategi förändrats; från starten, 5 år sedan, 1 år sedan? 

Varför? 
• Hur ser er prognos ut för framtiden? 

o Försäljning? 
o Konkurrens? 
o Vinst? 
o Behov av marknadsföring? 

• Vilka är era målgrupper?  
o Vilka faktorer segmenterar ni efter? Demografiskt? Psykografiskt? 
o Använder ni olika medium för att nå ut till dessa olika segment? Varför? 

• Vilka Internetverktyg använder ni er av i er marknadsföring? Varför? Vilka väljer ni 
bort? 

• Vilka TV-kanaler marknadsför ni er genom? Vilka väljer ni bort? Varför? 
• Hur tar ni hänsyn till reklamens kontext? 
• Vilka är de viktigaste fördelarna med att ha all försäljning på Internet istället för i en 

butik? 
• Vilket marknadsföringsverktyg (TV, Radio, Tidningar, Internet) anser ni vara 

effektivast för att.. 
o Skapa uppmärksamhet? 
o Förändra attityd och image? 
o Skapa lojalitet? 
o Stimulera köp? 
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Vi ställde även en del följdfrågor till Fredrik Bengtsson: 
 
1) Du skrev att ni riktar er mot målgruppen ”unga, välutbildade 
storstadsbor med aktivt umgänge som prioriterar underhållning”. Vi skulle 
gärna veta varför. Beror det på deras köpkraft, köpfrekvens, påverkbarhet 
och/eller på någon annan faktor? 
 
2) Hur definierar ni i detta sammanhang  
A) Unga, B) Välutbildade C) Storstadsbor D) Aktivt umgänge E) Prioriterar underhållning. 
 
3) Vilken image förmedlar er reklam idag? 
 
4) Köper ni reklamtid i samband med alla TV3:s programkategorier eller 
undviker ni aktivt att synas /exponeras i samband någon programkategori 
eller något specifikt program? 
 
  
Vi fick även tag i VD:n Magnus Dimert (kl:10:30 2005-12-09) 
för AdLibris på telefon och ställde några kompletterande frågor:  
 
- Hur fattas beslut i företaget framför allt vad gäller marknadsföring? Rationellt, begränsad 
rationellt eller soptunnemodellen? 
 
- Var befinner sig era produkter i PLC (produktlivscykeln)? 
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Bilaga 3: Räckviddssammanställningar för Orvesto Konsument 2005 
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Bilaga 4: Tillgång till dator och Internet  

                                                
                                            Tillgång till datorer och Internet 

April 2004 – Mars 2005 
 
 
MMS mäter regelbundet tillgången till PC/persondatorer och tillgången till Internet på 
datorerna. Undersökningen genomförs med telefonintervjuer till ett riksrepresentativt slump-
mässigt urval (OSU) av befolkningen 9-99 år. Nedanstående presentation bygger på ca 2.300 
nettointervjuer och uppdateras kontinuerligt. 1 % motsvarar ca 81.100 personer. 
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Antal personer med tillgång till dator någonstans, dvs i hemmet, på arbetsplatsen eller i 

skolan/universitetet, uppgick i april 2004 till 84 % eller ca 6.8 milj. Ett år senare i mars 2005 

är motsvarande andel densamma, dvs 84 %. Internet-tillgången någonstans, dvs i hemmet, på 

arbetsplatsen eller i skolan – är i stort sett oförändrad jämfört med april 2004, dvs 80 % eller 

6.5 milj. 

 
Diagrammet nedan visar tillgången till datorer och Internet på olika platser.  
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Bilaga 5: TV- och Internetanvändande 
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Bilaga 6: Årseredovisningar för AdLibris & CDON 
 
 
 
 
 
 

AdLibris AB Reg.datum: 1986-02-28  

Odengatan 106 3 tr 

11322 STOCKHOLM 

Orgnr.: 556261-3512 

Telefon: 08-4414050 

Kommun: Stockholm 

Län: Stockholms län 

  

 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Antal anställda: 24 14 10 9 

Omsättning (tkr): 190945 128746 78705 36225 

Omsättningsför.: 48.31 63.58 117.27 64.31 

Res. e. fin.netto (tkr): 12073 8568 4973 515 

Summa tillgångar (tkr): 51807 41917 20403 8984 

Soliditet: 48.95 48.90 36.82 31.52 

  

 
VERKSAMHET 

52618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 

  

 
STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Exekutiva befattningar 

Bo Magnus Dimert (f. 1970), VD 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Bo Magnus Dimert (f. 1970), Ordinarie ledamot 

Maria Del P Curman Ruiz de Porras (f. 1950), Ordinarie ledamot 

Maria Del P Curman Ruiz de Porras (f. 1950), Styrelseordförande 

Amelia Adamo (f. 1947), Ordinarie ledamot 

Pål Erik Fabian Torkelsson Fischer (f. 1968), Ordinarie ledamot 

Karin Ulrika Lejon Atle (f. 1950), Ordinarie ledamot 

Pär Johan Svärdson (f. 1969), Ordinarie ledamot 

Robert Vollrath Tham (f. 1963), Ordinarie ledamot 

Tillsynsbefattningar 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, Revisor 

Ulf Peter Nyllinge (f. 1966), Revisor 
 
 

  

 
TIDIGARE NAMN 

Valaskjalf Aktiebolag, Registreringsdatum: 1994-11-17 

Y Svärdson D Aktiebolag, Registreringsdatum: 1991-01-30 

SVC Svärdson Venture Capital Aktiebolag, Registreringsdatum: 1986-02-28 
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FIRMATECKNARE 

Firman tecknas av styrelsen 

Firman tecknas två i förening av 

-Curman Ruiz de Porras, Maria Del P 

-Dimert, Bo Magnus 

-Fischer, Pål Erik Fabian Torkelsson 

-Svärdson, Pär Johan 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 

beträffande löpande förvaltningsåtgärder 

  

 
BOLAGSORDNING 

Bolaget skall bedriva köp och försäljning av lös egendom särskilt elektronisk handel av litteratur och 
multimedia, bedriva konsultverksamhet inom informationsteknik samt därmed förenlig verskamhet. 

  

 
RESULTATRÄKNING 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Omsättning (tkr): 190945 128746 78705 36225 

Löner och ersättningar: 5971 5199 5592 2423 

Res. f. avskrivningar: 12154 8501 4915 525 

Avskrivningar: 406 160 66 43 

Res. e. avskrivningar: 11748 8341 4849 482 

Finansiella intäkter: 342 240 127 44 

Finansiella kostnader: 16 12 3 12 

Res. e. finansnetto: 12073 8568 4973 515 

Extraordinära intäkter: 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader: 0 0 0 0 

Res. f. disp.: 12073 8568 4973 515 

Boksluts. disp.: -1241 2152 290 0 

Skatter: 3742 1807 243 0 

ÅRETS RESULTAT: 9572 4609 4440 515 

  

 
BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Likvida medel: 20076 22432 9004 1963 

Kundford: 18970 11063 7595 5118 

Varulager: 5966 4135 1973 848 

Övr. oms. tillg.: 4475 2974 1130 686 

Sum. oms. tillg.: 49487 40604 19702 8614 

Spärrkonto:     

Mask. o. inv.: 1379 415 152 115 

Sum. anl. tillg.: 2320 1314 701 369 

  

 
BALANSRÄKNING SKULDER 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Leverantörsskulder: 19276 14052 9451 4061 

Summa kortfristiga skulder: 26112 20738 12808 6150 
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Summa långfristiga skulder: 1 1 3 2 

Obeskattade reserver: 1200 2441 290 0 

Aktiekapital: 763 691 691 691 

Övrigt bunden kapital: 13274 13347 5347 5316 

Obunden eget kapital: 10457 4700 1265 -3175 

Summa eget kapital: 24494 18738 7303 2832 

Summa skulder och eget kapital: 51807 41917 20403 8984 

  

 
NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Res före avskrivningar % av oms: 6.37 6.60 6.24 1.45 

Nettoresultat i % av omsättningen: 6.32 6.65 6.32 1.42 

Vinstmarginal: 6.33 6.66 6.32 1.45 

Omsättning/anställd: 7956.04 9196.14 7870.50 4025.00 

Soliditet: 48.95 48.90 36.82 31.52 

Kassalikviditet: 166.67 175.86 138.42 126.28 

Kassaflöde från rörelsen: 2872.00 7377.00 7408.00 -209.00 

Avkastning på eget kapital: 47.61 41.80 66.20 18.19 

Avkastning på totalt kapital: 23.33 20.47 24.39 5.87 

Lönekostnad/anställd: 248.79 371.36 559.20 269.22 

Res. f. disp. o skatt/anst: 503.04 612.00 497.30 57.22 

Omsättningsförändring: 48.31 63.58 117.27 64.31 

För. sum. tillg.: 23.59 105.45 127.10 30.00 

 
 
CDON AB Reg.datum: 1987-10-08  

Box 385 

20123 MALMÖ 

Orgnr.: 556308-2105 

Telefon: 040-6016100 

Kommun: Stockholm 

Län: Stockholms län 

  

 
BOKSLUTSSAMMANFATTNING 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Antal anställda:  0 0 0 

Omsättning (tkr): 314842 0 0 0 

Omsättningsför.:     

Res. e. fin.netto (tkr): 9445 -1 -1 -3 

Summa tillgångar (tkr): 70067 98 2073 2074 

Soliditet: 0.17 100.00 4.73 4.77 

  

 
VERKSAMHET 

52618 Detaljhandel via internet med böcker, mediavaror samt datorutrustning 
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STYRELSE & ANDRA BEFATTNINGAR 

Exekutiva befattningar 

Lars Mikael Olander (f. 1963), Extern VD 

Styrelse och andra övervakande befattningar 

Hans-Holger Albrecht (f. 1963), Ordinarie ledamot, Bosatt utomlands inom EES 

Hans-Holger Albrecht (f. 1963), Styrelseordförande, Bosatt utomlands inom EES 

Maria Christina Brunell (f. 1965), Ordinarie ledamot 

Eivind Schackt (f. 1964), Ordinarie ledamot 

Tillsynsbefattningar 

KPMG Bohlins Aktiebolag, Revisor 

Karin Birgitta Söderbäck (f. 1963), Revisor 
 
 

  

 
TIDIGARE NAMN 

TVG i Sverige AB, Registreringsdatum: 1996-02-20 

Medvik Promotion Aktiebolag, Registreringsdatum: 1992-09-11 

Satellitinformation i Skandinavien Aktiebolag, Registreringsdatum: 1989-02-14 

Aktiebolaget Grundstenen 39874, Registreringsdatum: 1987-10-08 

  

 
FIRMATECKNARE 

Firman tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: 

Firman tecknas två i förening av 

styrelsens ledamöter 

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna 

firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. 

  

 
BOLAGSORDNING 

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva marknadsföring och försäljning inom den 
elektroniska mediabranschen inom fritids- och underhållningsbranschen, äga och förvalta fast och lös 
egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet. 

  

 
RESULTATRÄKNING 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Omsättning (tkr): 314842 0 0 0 

Löner och ersättningar: 0 0 0 0 

Res. f. avskrivningar:  0 0 0 

Avskrivningar:  0 0 0 

Res. e. avskrivningar: 9071 0 0 0 

Finansiella intäkter: 385 0 0 0 

Finansiella kostnader: 11 1 1 3 

Res. e. finansnetto: 9445 -1 -1 -3 

Extraordinära intäkter: 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader: 0 0 0 0 

Res. f. disp.: 9445 -1 -1 -3 

Boksluts. disp.: 0 0 0 -2 

Skatter: 2644 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT: 6801 -1 -1 -1 
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BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Likvida medel: 15458 0 27 28 

Kundford: 32669 0 0 0 

Varulager: 0 0 0 0 

Övr. oms. tillg.: 21940 98 2046 2046 

Sum. oms. tillg.: 70067 98 2073 2074 

Spärrkonto:     

Mask. o. inv.: 0 0 0 0 

Sum. anl. tillg.: 0 0 0 0 

  

 
BALANSRÄKNING SKULDER 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Leverantörsskulder: 0 0 1364 1364 

Summa kortfristiga skulder: 69949 0 1975 1975 

Summa långfristiga skulder: 0 0 0 0 

Obeskattade reserver: 0 0 0 0 

Aktiekapital: 100 100 100 100 

Övrigt bunden kapital: 1 1 1 1 

Obunden eget kapital: 17 -3 -3 -2 

Summa eget kapital: 118 98 98 99 

Summa skulder och eget kapital: 70067 98 2073 2074 

  

 
NYCKELTAL 

Bokslutsperiod: 200401- 
200412 

200301- 
200312 

200201- 
200212 

200101- 
200112 

Res före avskrivningar % av oms:     

Nettoresultat i % av omsättningen: 3.00    

Vinstmarginal: 3.00    

Omsättning/anställd:     

Soliditet: 0.17 100.00 4.73 4.77 

Kassalikviditet: 100.17  104.96 105.01 

Kassaflöde från rörelsen:  -28.00 -1.00  

Avkastning på eget kapital: 8004.24 -1.02 -1.02 -3.03 

Avkastning på totalt kapital: 13.50 0.00 0.00 0.00 

Lönekostnad/anställd:     

Res. f. disp. o skatt/anst:     

Omsättningsförändring:     

För. sum. tillg.: 71396.94 -95.27 -0.05  

  

 
ÄGARFÖRHÅLLANDE 

Modern Times Group MTG AB 5563099158 Koncernmoder 

MTG Internet Retailing AB 5564061702 Moder 

 


