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Sammanfattning  

 

Examensarbetets titel: Traditionell media i en modern tid, ett ledningsperspektiv.  

 

Seminariedatum: 2017-01-12  

 

Ämne/kurs: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate 

Level, 15 högskolepoäng.  

 

Författare: Philip Persson, Henric Berntson, Fredrik Gustavson  

 

Handledare: Clara Gustafsson  

 

Nyckelord: TV-reklam, Print, Digital Marknadsföring, Synergieffekter, Traditionell 

Marknadsföring. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge ett ledningsperspektiv på hur de traditionella mediernas 

betydelse har förändrats efter senaste årens utveckling, samt att bidra till en ökad förståelse av 

hur en marknadsförare bör tänka när de ska välja vilka kanaler de ska marknadsföra sig i. 

 

Metod: Denna uppsats är explorativ och utgår från en fenomenologisk hermeneutisk ansats 

där intervjuer tolkas som text. Vår uppsats är utformad efter en deduktiv metod. Vår analys 

grundar sig på vetenskapliga artiklar samt empiriskt material från de intervjuer som vi har 

fört. 

 

Teoretiska perspektiv: Vi har använt oss av artiklar som handlar om traditionella medier i 

kombination med digitala medier. Vi har utgått från Kumar, Choi och Greenes artikel 

Synergistic effects of social media and traditional marketing on brand sales och sedan en rad 

andra artiklar som berör ämnets olika beståndsdelar 

 

Empiri: Vårt empiriska material är inhämtat från sex stycken intervjuer med sju personer från 

sju olika företag. Intervjuerna var semistrukturerade djupintervjuer med folk som jobbar med 

marknadsföring och har möjlighet att påverka hur marknadsföringen ser ut på respektive 

arbetsplats.   

 

Resultat: Vår analys visar att de traditionella medierna fortsätter att vara relevanta, och 

kommer att vara det inom den närmaste framtiden. Undantaget är som beskrivits tryckt media 

som spås försvinna tidigare än de övriga. Den teknologiska utvecklingen har dock påverkat de 

traditionella medierna och förändrat deras utformning och betydelse.  
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Abstract  

 

Title: Traditional media in modern times, from a leadership perspective. 

 

Seminar Date: 2017-01-12 

 

Course: FEKH29, Business Administration: Degree Project in Marketing Undergraduate 

Level, 15 hp.  

 

Authors: Henric Berntson, Philip Persson, Fredrik Gustavson  

 

Advisor: Clara Gustafsson  

 

Key words: TV-commercial, Print, Digital Marketing, Traditional marketing, Synergetic 

Effects. 

 

Purpose: The purpose of this report is to give a leadership perspective on how traditional 

media's importance has changed after the last decade’s technical innovations. We will also 

give a higher understanding to how a marketer should think when they are choosing which 

channels they should market their content through. 

 

Methodology: This report is explorative and is based on a hermeneutic phenomenological 

approach where our interviews have been interpreted from text. Our report is formed after a 

deductive method. Our analysis is based on academic journals and empirical material from 

our interviews.  

 

Theoretical Perspectives: We have been using articles that are about traditional media in 

combination with modern media. We based our theories on Kumar, Choi and Greenes article 

Synergistic effects of social media and traditional marketing on brand sales and a series of 

other articles which in one way or another write about the different ingredients of the subject.  

 

Empirical Foundation: Our empirical material has been collected from six interviews with 

seven people from seven different companies. The interviews were semi-structured deep 

interviews with people who work with marketing and have the authority to influence in which 

way they want the marketing to be done in their respective workplace. 

 

Conclusions: Our analysis shows that traditional media is still relevant and will probably still 

be in the near future. The exception is print media which will probably disappear before the 

other traditional medias. The technological advancements have changed and affected the 

traditional medias and their importance in the marketing landscape. 
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1.    Problemformulering 

Det finns en del företeelser i vårt samhälle som har en tendens att rota sig fast och lyckas 

hålla sig relevanta över tiden. Den tekniska revolution som vi befinner oss i har utvecklat 

otroligt många nya mediekanaler. Den har utvecklat sättet vi konsumerar media i alla dess 

former samt nya, onekligen smidigare sätt att läsa nyheter, titta på de senaste tv-programmen 

eller sköta hela sitt sociala liv. En större del av våra liv tillbringas nu framför diverse olika 

skärmar och plattformar som vi interagerar med. Vi sitter uppkopplade och möts av reklam 

och intryck från företag som försöker starta en dialog med oss. Företag försöker få dig att 

klicka på en ”banner”, ge en recension på deras produkt eller delta i tävlingar genom att 

sprida deras information vidare till ditt nätverk. Individen och marknadsföraren har börjat 

interagera med varandra. Individen har en mycket större roll i reklamen än för 20 år sedan då 

tekniken inte tillät denna typ av interaktion. 

 

Men som nämndes i första meningen så finns det företeelser som sitter djupt rotat i samhället. 

Ett exempel på detta är linjär TV och tryckta tidningar. Tekniken möjliggör idag att du kan se 

samma program som sänds på Tv:n i datorn när du vill, men ändå slår folk på sina TV-

apparater och tvingas rätta sig efter en tablå. Om du slår på din TV och bläddrar runt bland 

det stora utbudet av kanaler som finns så kan du se att företag lägger ner mycket tid och 

pengar för att nå dig som konsument genom TV-rutan. Detsamma gäller om du bläddrar 

igenom tryckt media. Reklamen är högst närvarande även inom den tryckta pressen trots det 

att upplagorna i tryckt form blir mindre och mindre och har substitut online. Substituten finns 

både i form av online upplagor men även i form av bloggar om det specialintresse som man 

besitter (SVT Nyheter. 2014). 

 

 

Figur 1: Reklamkakan Källa: IRI: Institutet för reklam och mediestatistik (2015) 
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Institutet för reklam- och mediestatistik släpper årligen den stora “reklamkakan” som 

visualiserar vad företag väljer att lägga sina marknadsföringspengar på. Reklamkakan för år 

2015 visar att endast 19 % av de 68 322 mkr som spenderas på marknadsföring går till 

segmentet “digital reklam”, 8 % läggs på TV reklam och 12,6 % läggs i tryckt press (se figur 

1). Alltså är dessa traditionella medier fortfarande tillsammans mer populära att marknadsföra 

sig genom.  

  

Att våra liv kretsar mer och mer kring våra datorer där reklamen också är högst närvarande är 

uppenbart och speciellt generationen “millennials”. Millennials är en svår målgrupp att nå 

med tanke på hur mycket mediebruset har ökat och alla tusentals intryck som millennials har 

mött dagligen under deras liv, men samtidigt är det en väldigt relevant grupp. I diverse 

artiklar går det att läsa om vikten av att ha med TV reklam i sin marknadsföringsmix och att 

ett för lågt fokus på denna traditionella kanal kan göra att marknadsföraren går miste om 

viktiga synergieffekter (Kumar. Choi och Greene ,2016). Men är det verkligen så att 

millennials behöver nås via detta medium också, eller bör man lägga all sin fokus på moderna 

media såsom sociala medier, YouTube osv, för att få ut maximal effekt per satsad krona i sin 

marknadsföring?  

  

Kumar. Choi och Greene (2016) argumenterar att de faktorer som påverkar köpintentioner har 

förändrats. Sociala medier ger konsumenterna möjligheten att på ett enklare sätt kommunicera 

med varandra och förmedla sina erfarenheter om produkterna. Rapp et al (2013) definierar 

sociala media som en interaktiv plattform, som Facebook eller Twitter, där företag kan dela 

information om deras varumärken och produkter och där köpare kan kommunicera och dela 

innehåll med folk inom deras nätverk. Därför menar Kumar, Choi och Greene (2016) att 

köpintentioner i dagens klimat till stor del baseras på information i form av utvärderingar från 

tidigare konsumenter. Eftersom konsumenters åsikter spelar en större roll idag har det blivit 

viktigt för företagen att fokusera på dessa. Genom att utveckla och uppmuntra till 

engagemang på sociala medier kan företagen öka värdet av produkterna. Misslyckande som 

leder till negativ användning av sociala medier, är till skada för företaget. Kumar, Choi och 

Greene (2016) tar upp att investeringar i traditionella medier kan medföra positiva effekter för 

marknadsföring insatserna i moderna medier. De påpekar att olika tidpunkter i en produkts 

livscykel är påverkande faktorer i hur användbar de olika medierna är.  

 

Kumar, Choi och Greene (2016) definierar traditionella medier som ”offline marketing”. 

Författarna inkluderar i begreppet, Tv-reklam, prov tester och butikskampanjer. Vi har valt i 

vår rapport att fokusera främst på TV, utomhusreklam och tryckt reklam. Vi finner dessa de 

mest intressanta med anledning att det finns i princip perfekta substitut digitalt men att de 

ändå lever kvar och attraherar annonsörer i hög grad. Därför kommer vår fortsatta definition 

av traditionella medier syfta på tv-reklam, tryckt media samt utomhusreklam. Vi har valt att 

definiera moderna medier som; sociala, digitala och interaktiva medier. Det sociala, digitala 

och interaktiva är därmed det vi i fortsättningen kommer att använda oss utav i vår 

undersökning. Vi vill även poängtera att tidningsredaktionernas digitala utgåva ingår i 

definitionen av moderna medier.  
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Tv–reklamens effektivitet har visats bero på mängden aktörer som konkurrerar om 

reklamplatserna. Den främsta anledningen är överexponering och att konsumenter flyr undan 

reklamen genom att lämna rummet eller byta kanal. Vid en position med färre aktörer på 

marknaden ökar tv-reklamens betydelse. Synergieffekter som uppstår vid användandet av det 

traditionella mediet är en ökad aktivitet bland moderna medier. Tv-reklamen uppmuntrar 

annars passiva tittare att aktivera sig och söka vidare information om produkten. Det ökar 

möjligheterna för de moderna medierna att påverka konsumenten positivt. Ifall sociala medier 

har en negativ bild av företaget, får det motsatta effekter, och minskar köp intentionerna 

(Kumar, Choi och Greene. 2016). Att individer på sociala medier har en god uppfattning om 

ett företags produkt eller marknadsföring blir viktigt på en plattform där man snabbt kan 

förmedla sin personliga åsikt till hela sitt nätverk med så lite som ett klick på datorn. Detta för 

oss till begreppet EWOM. 

  

EWOM – definierat som ”elektroniskt word of mouth” är något företag i större utsträckning 

försöker påverka idag. Den ökade vikten av det elektroniska ”WOM” är resultatet av 

samhällets utveckling från ett, baserat på ”ansikte till ansikte” kommunikation, till ett mer 

baserat på kommunikation online (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 2014). Eftersom 

konsumenter hämtar information och tar del av andras åsikter främst via moderna medier, 

såsom via sitt nätverk i sociala medier, recensionssidor, bloggar och företagens egna 

hemsidor, är det viktigt att se till att den information som sprids skapar en önskvärd bild av 

företaget. Eftersom ”word of mouth” traditionellt har ansetts vara ett effektivt medel att 

påverka konsumenternas köpintentioner är det naturligt att överföra fördelarna elektroniskt. 

Där konsumenterna finns kommer deras kommunikation att ske. Principerna för ”WOM” och 

”EWOM” är desamma. 

 

”EWOM har skapat möjligheter för spridningen av information att ske i en betydligt högre 

hastighet. Balakrishnan, Dahnil och Yi (2014) definierar det nya elektroniska landskapet som 

web 2.0. Web 2.0 är den nya typen av online diskussionsforum och recensionssidor. En faktor 

som tilltalar företag är möjligheten att kampanjer kan startas direkt och lanseras i full skala. 

Undersökningar har även visat att ett ökat engagemang i sociala medier ökar 

varumärkeslojaliteten till det företag som står bakom (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 2014). 

”EWOM” påverkar även köpintentioner i en högre grad än traditionell marknadsföring 

(Balakrishnan, Dahnil och Yi. 2014). 
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2.Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ge ett ledningsperspektiv på hur de traditionella mediernas 

betydelse har förändrats efter senaste årens utveckling, samt att bidra till en ökad förståelse av 

hur en marknadsförare bör tänka när de ska välja vilka kanaler de ska marknadsföra sig i.  
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3. Metod 

 

3.1 Forskningsmetod 

Vi har använt oss utav en kvalitativ metod för att få reda på hur de moderna och traditionella 

marknadsföringskanalerna används idag. Anledningen till att vi har valt en kvalitativ metod 

och inte en kvantitativ metod grundar sig i de möjligheter vi såg i att få ut ett intressant 

innehåll genom att göra en kvalitativ uppsats. Genom att istället fokusera på djupintervjuer 

snarare än att analysera statistik anser vi att vi kommer komma fram till en mer relevant 

analys. Genom att intervjua ledande personer inom marknadsföring skapar vi oss en bild av 

hur de ser på dagens marknadsföringsklimat. När vi benämner de vi ska intervjua som 

ledande personer menar vi att vi har sökt oss till folk som sitter på en position som är hög nog 

för att ha befogenheter att på något sätt ha en aktiv roll när det gäller medieval. Vi har därför 

t.ex. inte haft någon ambition att intervjua en liten rörelse som enbart har möjlighet 

ekonomiskt att marknadsföra sig genom digitala kanaler pga. budget. Vi har även exkluderat 

representanter från ett företag som inte har befogenhet att påverka valet av vilka kanaler som 

används i deras marknadsföring. Vi jämför intervjuerna för att se ifall det finns likheter bland 

marknadsförare inom olika branscher (Bryman och Bell. 2015).  

 

Vi ställer sedan informationen vi får mot etablerade teorier inom området. Den kvalitativa 

metoden används för att ta del av de subjektiva åsikterna hos praktiker. Då det är dessa 

personer som formar dagens och framtidens marknadsföringsklimat är deras kunnande av stor 

vikt för våra slutsatser. 

 

 

3.2 Forskningsansats 

Bryman & Bell (2005) tar upp två olika metoder vid utförandet av en uppsats. En induktiv 

ansats använder sig av teori för att dra logiska slutsatser. Teorin ges stort utrymme och 

verklighetsobservationer får mindre betydelse. Vår uppsats är utformad efter en deduktiv 

metod. Vi har genom ett antal djupintervjuer skapat oss en uppfattning om verkligheten och 

applicerar sedan vår teori för att dra slutsatser (Bryman & Bell. 2005). Vår analys tar utgång i 

existerande teori och utvecklas till nya teorier med hjälp av empirin. Tidigare forskning är 

begränsad inom området traditionella mediers fortsatta betydelse inom marknadsföringen. 

Genom att utföra kvalitativa intervjuer är det vår ambition att visa hur dagens 

marknadsföringsklimat ser ut, samt vilka generella åsikter om framtiden som existerar. 

 

 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Denna uppsats är explorativ och utgår från en fenomenologisk hermeneutisk ansats där 

intervjuer tolkas som text. Där det är texten som utgörs från intervjuerna som tolkas i första 

hand, inte intervjupersonens erfarenheter. Fenomenologi handlar om hur intervjuaren 

förhåller sig till intervjuperson och hur intervjuaren agerar under intervjun (Justesen & Mik-

Meyer 2011). Intervjuaren skall genom sitt sätt att intervjua få intervjupersonen att beskriva 

sin syn på ett så öppet och ärligt sätt som möjligt.   
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3.4 Datainsamlingsmetod 

Materialet som uppsatsen består av är både sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data 

som är publicerad från tidigare forskning (Bryman & Bell 2015) vilket i denna uppsats består 

av böcker, vetenskapliga journaler och webbplatser. Primärdata är unik data som har samlats 

in för ett specifikt syfte, vilket kan ske genom djupintervjuer, marknadsundersökningar med 

mera. Den primärdata som uppsatsen grundar sig på är de sex djupintervjuer med sju olika 

personer på sju olika företag och byråer som genomförts. 

 

   

3.5 Undersökningsdesign 

Vi har i denna uppsats gjort en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsdesign innebär att vi har 

undersökt hur det ser ut just nu vid den tidpunkten som vi skriver vårt arbete. Detta ansåg vi 

var det mest lämpliga för vårt arbete då synen på de frågor som vi tar upp ständigt ändras i 

och med teknikens och det digitalas snabba utveckling framåt. Vi har sedan sammanställt vårt 

kvalitativa material som består av ett antal intervjuer. Variationen av de personer som vi har 

intervjuat har gjort valet av en tvärsnittsstudie lämplig (Bryman & Bell 2015) 

 

 

3.6 Urval 

För kvalitativa intervjuer är det centralt att intervjupersonerna har tillgång till rätt kunskap 

och erfarenheter. Vi har därför valt att ta ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att vi väljer 

vilka som ska intervjuas utifrån deras kunskaper och erfarenheter (Bryman & Bell 2015). Vid 

ett icke-sannolikhetsurval så finns det tre olika sätt: bekvämlighetsurval, snöbollsurval och 

kvoturval (Bryman & Bell 2015). I denna uppsats så har bekvämlighetsurval valts då vi har 

använt oss av de kontakter vi har för att arrangera intervjuerna. 

 

Intervjuperson Befattning Företag Intervjulängd 

Rodrigo Graviz VD Graviz 40 min 

Daniel Sparr VD La-Bás 34 min 

Tomas de Souza Innovations och 

affärschef 
Sydsvenskan 37 min 

Christian Hess Projektledare och 

kundansvarig 
IUM 41 min 

Frida Åhman Projektledare OMD 45 min 

Silvia Barklund Medieansvarig och 

ansvarig för 

mediastrategi  

SPP 45 min 

Mats Henriksson Marketing Manager Prosales 32 min 

Tabell 1 (Tablå som visar de intervjuer som vi har hållit i, samt information om intervjuobjekten)  

 

 



11 
 

 

 

3.7 Kvalitativ Intervju  

I den här uppsatsen har vi valt att hålla ett antal djupintervjuer med semistrukturerad struktur. 

Eftersom att vi är flera intervjuare så är semistrukturerade intervjuer optimalt då vi kan 

säkerställa att intervjuerna blir snarlika. Med hjälp av semistrukturerade frågor lockar vi 

förhoppningsvis fram sidospår som intervjuobjektet kan styra och får därmed mer intressanta 

och personliga svar men vi håller samtidigt intervjuerna inom ramen av temat (Bryman & 

Bell 2015). Vi har inför intervjuerna haft en grundmall med frågor som vi utgår från till alla 

som vi intervjuar, men sedan har vi även anpassat frågorna till de enskilda intervjuobjekten 

och deras expertis för att få ut så mycket relevant information som möjligt. Vi har valt att 

intervjua enligt kvalitativ metod eftersom att vi är mer intresserade av den vi intervjuades syn 

på saken motsatt till om vi hade intervjuat enligt kvantitativ metod då våra frågor är i fokus 

(Bryman & Bell 2015). Vi har spelat in våra intervjuer och sedan transkriberat då det är 

kutym när man gör kvalitativa intervjuer (Bryman & Bell 2015). För att utforma 

intervjuguiden har vi använt oss av Kvale (1996). De enskilda intervjuerna har inte haft exakt 

samma förlopp av naturliga skäl då vi har låter intervjuobjekten glida från huvudfrågorna och 

komma med resonemang utanför våra frågor.  

 

Intervjuns första fas 

Den första fasen i intervjun har varit att få kontakt med personen som ska intervjuas. Vi har 

fått kontakt på olika sätt, dels genom rekommendationer eller tidigare kontakter och dels 

genom att maila till olika företag som vi har haft intresse av att intervjua utan någon tidigare 

kontakt eller rekommendation. Den första introduktionen av oss och förfrågan om intervju har 

skett via mail, om mailet ej besvarats så har vi försökt få kontakt via telefon. Mailen har varit 

utformade med en inledande introduktion om oss och att vi är studenter från Lunds universitet 

som studerar på programmet Ekonomie kandidat och att vi skriver vårt examensarbete inom 

marknadsföring. Nästa del i mailet ger en kortare sammanfattning om ämnet som vi har valt 

att skriva om och avslutande stycke förklarar varför vi vill intervjua just dem om vårt ämne. 

Efter det så har korrespondens skett fram och tillbaka tills ett datum för möte som fungerar 

för båda parter har bestämts.   

 

Intervjuns andra fas 

Innan början av den formella intervjun och inspelningen så har vi förklarat vilka vi är och kort 

gått igenom vårt ämne en gång till muntligen. För att inleda intervjuerna på ett “mjukt” sätt så 

har vi inlett med att fråga personen som vi intervjuar om han kan presentera sig själv. Sedan 

har vi följt upp det med en rätt allmän fråga om vårt ämne som gör det lätt för personen att 

komma igång och eventuellt redan då komma på sidospår och komma in på delar som vi inte 

själva har tänkt på. Vi har haft stöd i form av ett antal frågor som vi har haft med i 

pappersform men vi har ej hållit oss till ett manus utan låtit den som intervjuats tala rätt fritt 

vi har dock försökt att beröra alla frågor på något sätt under alla intervjuer. De frågor som vi 

har haft som stöd har vi gått igenom med vår handledare och är utformade för att ej vara 

ledande eller svåra att tolka. Nedanför är de frågor som vi har haft som grund i intervjuerna.  

- Namn 
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- Byrå/Företag 

- Position 

- Fråga om de är ok att spela i 

-  Kan du berätta lite om dig själv? 

- Hur ser framtiden ut för traditionell marknadsföring? 

- Vilket medium lägger ni mest fokus på i dagsläget? Är det stora skillnader beroende 

på vilken demografisk målgrupp som ni vänder er till? 

- Vad är i dagsläget en marknadsförares viktigaste verktyg som den har att jobba med 

enligt dig? 

-  Hur ser ni på användningen av traditionell marknadsföring som en del av 

marknadsföringsmixen? Har ni märkt några synergieffekter? 

- Tror ni att traditionell marknadsföring i kombination med modern marknadsföring ger 

synergieffekter?  

 

- Kan man rent objektivt se att traditionell marknadsföring ger ett mervärde gentemot 

att helt fokusera på modern marknadsföring? 

- Millennials är idag en attraktiv men svår målgrupp för marknadsförare, finns det 

anledningar att försöka nå dessa via kanaler såsom TV och trycka tidningar? 

  

- Vad är den största skillnaden som ni kan se i er marknadsföringsmix jämfört med hur 

den såg ut för 10 år sedan? 

  

- Vilken typ av produkter lämpar sig för traditionell marknadsföring och vilken typ av 

produkter är mer lämpade för modern marknadsföring? Finns det andra faktorer än 

åldern på målgruppen? 

  

  

-  Har ni något exempel som ni har jobbat med där ni bara kört på en av kanalerna, bara 

moderna eller kombinerat?  

 

Intervjuns tredje fas 

Efter att vi har avslutat inspelningen har vi fortsatt på ett mer lättsamt sätt att diskutera och 

ställa frågor om det är någonting man kommit på under tidens gång. Detta för att det finns 

möjligheter att den som blir intervjuad slappnar av och kommer med resonemang som kanske 

ej hade kommit när samtalet spelades in. Detta har ej transkriberats eller citerats av naturliga 

själ men har kunnat ge inspiration till kommande intervjuer och nya perspektiv Efter detta har 

intervjun avslutats.  

 

Intervjuns fjärde fas 

Efter intervjun så har vi bearbetat det material som vi har genom att transkribera intervjun för 

att sedan kunna forska och tolka det som har sagts. Transkriberingen möjliggör att vi alla i 

gruppen har kunnat bearbeta informationen i efterhand.  
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I en av intervjuerna (Intervju med Daniel Sparr på La-Bás) var kvaliteten på inspelningen från 

telefonintervjun undermålig så därför har vi tagit mycket hjälp av våra anteckningar som togs 

under intervjuns gång för att får fram en transkribering.  

 

 

3.8 Trovärdighet 

När vi har skrivit den här kvalitativa uppsatsen så har vi varit mycket noggranna med att 

använda källor som är tillförlitliga. De vetenskapliga artiklar som vi har använt oss av är 

artiklar som är referentgranskade och de böcker vi har använt oss av är från etablerade 

författare. LeCompte och Goetz (1982) skriver angående extern reliabilitet att en studie skall 

kunna göras igen med samma resultat. Detta är dock svårt att uppfylla i och med att samhället 

ständigt förändras och de svar som vi har fått en vecka skulle kunna vara annorlunda en annan 

vecka. Förhoppningen är att om någon skulle göra om arbetet så skulle resultaten vara 

snarlika.  

 

LeCompte och Goetz (1982) talar även om intern reliabilitet. Eftersom att vi är tre stycken 

som skriver detta arbete så är det viktigt att vi är överens om det vi läser och hör. Därför har 

vi fört en ständig dialog med varandra om de artiklar vi har läst och de intervjuer vi har fört. 

Ett exempel är att vi har transkriberat alla våra intervjuer som sedan lästs av samtliga 

gruppmedlemmar för att kunna göra en gemensam tolkning av materialet.  

 

Validiteten i vårt arbete är också viktigt för att vårt arbete ska ha en hög trovärdighet. Den 

interna validiteten är en styrka med det kvalitativa forskningssättet enligt LeCompte och 

Goetz (1982).  Detta innebär internt att vi inte tar hänsyn till våra egna förhoppningar av vad 

vi ska få ut av arbetet. Vi har med material som vi har fått fram, även om de ej går i samma 

riktning som de teorier som vi använder oss av. Ur en extern synvinkel så påverkas validiteten 

bland annat av att det kan vara för små urvalsgrupper som man har baserat sin forskning på. 

Vi har därför försökt att få ett brett spektrum av både intervjuer och artiklar med olika 

infallsvinklar och perspektiv.  

 

Vi har valt att endast använda artiklar som är referensgranskade av andra forskare för att 

säkerställa att de är legitima ur ett vetenskapligt perspektiv. De artiklar vi fokuserat på är i 

huvudsak inte mer än fyra år gamla för att behålla ett aktuellt synsätt. Då 

marknadsföringsbranschen förändras snabbt i takt med utvecklingen ser vi det som ett viktigt 

kriterium för vår teoridel. 
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4. Teori 

 

4.1 Medieval 

Enligt Dahlén & Lange (2012) är det första steget i processen att välja vilken media man ska 

använda för att matcha medierna med målgruppen, det kan ske direkt och indirekt. Det finns 

två olika typer av egenskaper som media kan ha, dessa två är mediakontext och 

mediabearbetning. Mediakontext innehåller elementen som förekommer i mediet och 

reklamen runt omkring som även den påverkar hur budskapet av reklamen uppfattas. 

Mediabearbetning avgör hur man ska bearbeta mediet, man avgör om mediet är aktivt eller 

passivt och vilken genomslagskraft som mediet har samt mediets kommunikativa förmåga. 

Man gör även skillnad mellan image-media och rationella/hard-sell media.  

 

Enligt Dahlén och Lange så matchar man (se figur 2) antingen med sin målgrupp direkt eller 

indirekt. Indirekt matchning sker i två steg genom att först identifiera målgruppen man vill nå 

och sedan identifierar man medievalet för målgruppen.  

 
 

Figur 2: Målgruppsmatchning Källa: Gjord av oss efter inspiration av Dahlén och Lange 

(2012) 

 

Direkt matchning skiljer sig från indirekt matchning genom att man försöker träffa sin 

målgrupp mer precist och slippa undertäckning och dödvikt, alltså att ens budskap når folk 

som är utanför målgruppen.  

 

Dahlen & Lange pratar om aktiva media och passiva media. I gruppen aktiva media ingår: 

dagstidningar, tidskrifter, direktreklam, internet (hemsidor, bloggar, sökmotorer), 

mobiltelefoner och events. I passiva media ingår: TV, bio, utomhusreklam, internet 

(bannerannonser etc), radio och events. Passiva media är sådan som inte kräver att mottagaren 

är aktiv för att reklamen ska mottagas och aktiva media kräver att mottagaren ska vara aktiv. 

Aktiva media gör det lättare för mottagaren att ignorera reklamen. Enligt Dahlén & Lange så 
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lämpar sig passiva media bäst för lågengagerande reklam medan aktiva media lämpar sig 

bättre för högengagerande reklam.  

 

 

4.2 Millennials 

Det finns flera olika definitioner av generationen som benämns millennials. Det som anses 

vara den första användningen var av Howe och Strauss (1991). De började att tala om den nya 

generationen och definierade den som de födda 1982 och senare. Då den teknologiska 

utvecklingen varit väldigt omfattande sedan den ursprungliga definitionen myntades, har vi 

valt en mer samtida definition. Det är många författare som kontinuerligt ändrar och fördelar 

om generationsindelningarna, men skillnaderna är oftast inte mer än ett få antal år. Vi har valt 

att använda oss av Kotlers och Kellers (2012) definition. Kotler och Keller (2012) är 

väletablerade och erkända inom marknadsföringsområdet och har tydligt definierat 

millennials i sin bok marketing management som de födda 1979 till 1994. Förutom årtal 

räknar Kotler och Keller (2012) upp ett antal karaktärsdrag som är gemensamma för 

generationen. Millennials är de som växt upp i ett samhälle som präglas av ett relativt 

välstånd, och som varit anslutna teknologiskt större delen av sin uppväxt. Millennials är även 

en grupp som har starka känslor för miljön och sociala frågor. Vikten av självständighet är 

ytterligare ett drag som definierar millennials (Kotler och Keller. 2012). I och med att 

definitionen innehåller årtalsindelning såväl som de nämnda karaktärsdragen är det deras 

definition vi kommer att förhålla oss till under resterande del av uppsatsen. 

 

4.3 Marknadsföringsmix  

Ett av de mest välkända marknadsföringsbegreppen som vi har är marknadsföringsmixen. 

Den traditionella och mest grundläggande versionen är den rätt avskalade modellen med de 

fyra P:na: Produkt, plats, pris och påverkan. I dagens samhälle så är marknadsföring ett mer 

komplext ämne och nya dimensioner av marknadsföringsmixen ingår. Kotler & Keller (2012) 

skriver om “Modern Marketing Management Four Ps” som innefattar: People, Processes, 

Programs och Performance (se figur 3).  

 

 

Figur 3 The evolution of Marketing Management Källa: Kotler och Keller (2012:25) 
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Samhället idag utvecklas i stor utsträckning mot ett där kommunikation främst sker digitalt. 

Sociala medier utvecklas och upptar en större del av kommunikationen. I samband med 

utvecklingen sker informationsspridning inte längre endast från en individ till en annan, utan 

en individ kan enklare nå ut till ett flertal mottagare samtidigt (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 

2014). Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė (2016) beskriver utvecklingen som att 

samhället förändrats från ett som använder en till en kommunikation, till att numera använda 

sig av kommunikationstypen flera till flera. Något som kan öka effektiviteten av WoM (Word 

of Mouth) – marknadsföring. 

 

4.4 Word of Mouth  

Word of Mouth (WoM) är ett välkänt marknadsföringsfenomen och vi anser därför att det 

finns relevans att diskutera de effekter det medför. En ytterligare dimension av det 

traditionella WoM är de effekter de digitala kanalerna har på dess spridning. Vi har därför 

tagit med ett antal artiklar som definierar E-WoM (Electronic Word of Mouth), vilka effekter 

det medför samt hur det påverkar övrig marknadsföring. Vi diskuterar även Web 2.0 som 

beskriver det nya digitala klimatet. 

 

Enligt Flugoni och Lipsman (2015) ansvarar Word of Mouth (WoM) för ca 13 procent av ett 

varumärkes eller produkts försäljning. Av all kommunikation som sker om varumärken sker 

fortfarande 90 % offline. Typen av konversation skiljer sig åt beroende på om det sker offline 

eller online. De konsumenter som förmedlar åsikter online gör det främst med anledning att 

förmedla en bild av sig själva. Den kommunikation som sker offline drivs till större del av 

emotionella känslor och vill därför förespråka ett specifikt varumärke. Då emotionella band är 

mycket starka drivkrafter för WoM och köpintention, är dessa konversationer mycket viktiga 

för företagen (Flugoni och Lipsman. 2015). 

  

Sociala medier kan användas som ett verktyg för att stärka de emotionella banden. Sociala 

medier möjliggör för företagen att göra kommunikationen med konsumenterna mer naturlig 

(Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 2016). Istället för att använda sig utav de 

traditionella medierna kan företaget agera som en person och skapa ett större förtroende för 

varumärket. En väl utförd kommunikation genom sociala medier kommer att öka 

förutsättningarna för Word of mouth effekter (Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 2016). 

  

Yelp, ett företag som låter konsumenter recensera restauranger och tjänster, visar enligt sin 

data att 1% av användarna gör inlägg, 9 % av användarna deltar i konversationer angående 

platser och tjänster, och 90% av användarna är passiva användare, som använder sig av 

recensionerna för att ta beslut (Flugoni och Lipsman. 2015). De aktiva 10 % är definierade 

som påverkare. Det är dessa som driver och skapar innehåll som andra konsumenter läser och 

tar del av. Sociala nätverk är ett utmärkt verktyg för att identifiera och nå ut till dessa 10 %. 

Genom att göra specifika kampanjer riktade till dessa, blir marknadsföringen effektivare 

(Flugoni och Lipsman. 2015). 
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Figur 4 Word of Mouth tratt Källa: Flugoni och Lipsman (2015:19) 

 

Olika sociala medier och plattformar påverkar WoM på olika vis.  Flugoni och Lipsman 

(2015) beskriver en WoM – tratt (se figur 4). I toppen är de ledande sociala medierna 

Facebook och Twitter. Dessa används främst till att skapa ett medvetande om produkten, och 

är som effektivast när konsumenten inte aktivt letar efter en produkt. I mitten finns medier 

som Pinterest. Pinterests användare samlar och skapar personliga sidor med material hämtat 

online. De användare som söker på Pinterest är ofta öppna för idéer och besöker sidan för att 

bli inspirerad av andra att prova nya saker. Den typ av medier är som effektivast när 

konsumenterna börjat leta efter alternativ till ett framtida inköp. I botten är 

recensionshemsidorna. Dessa kan vara direkt avgörande för ifall ett köp genomförs eller ej. 

Dessa medier är effektivast då konsumenten har bestämt sig för att utföra ett köp (Flugoni och 

Lipsman. 2015). Alla dessa steg i tratten, påverkar och ökar möjligheten för WoM att uppstå 

online såväl som offline. 

  

WoM är ett verktyg som marknadsförare traditionellt anser vara ett mycket viktigt sådant. 

Balakrishnan, Dahnil och Yi (2014) beskriver utvecklingen och tar upp begreppet E-WoM 

(Electronic Word of Mouth). E-WoM är en motsvarighet till det traditionella WoM med 

skillnaden att det sker helt digitalt. E-WoM har potentialen att nå ut till fler personer i högre 

hastighet genom möjligheten att kommunicera med flera individer samtidigt. Definitionen av 

E-WoM innefattar både positiva och negativa kommentarer som görs av nuvarande eller 

existerande kunder angående varumärket eller produkten (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 

2014). Ett ytterligare kriterium för E-WoM är att det sker digitalt och därmed når ut till andra 

individer och grupper via sociala medier och andra plattformar (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 

2014). 

 

Artificiell E-WoM är när meddelandet som sprids har marknadsförare som källa, men där 

detta inte klart framgår. Företag sprider aktivt information genom sociala kanaler, och 

försöker att skapa en illusion av att det är konsumenter som startat kommunikationen. 
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Anledningen till att marknadsförare använder sig av artificiell E-WoM är att det medför en 

ökad legitimitet (Wathen och Burkell. 2002). Konsumenter värderar information från andra 

konsumenter högre än direkt kommunikation från företaget. Genom att dölja vem som är den 

verkliga avsändaren, upplevs informationen som mer legitim, då mottagaren tror att det 

kommer från en opartisk källa (Levy och Gvili. 2015). För att motverka skapande och 

spridande av artificiell E-WoM, möjliggör forum i stor utsträckning för användare att granska 

källorna. Genom att tillåta mottagare att se inläggshistorik av sändaren, kan budskapet ställas 

i relation till tidigare inlägg. Genom att bedöma mängden och typen av inlägg kan källans 

legitimitet fastställas. Ifall en källa anses aktivt ha försökt förleda mottagaren, kommer 

budskapet att uppfattas som illegitimt och partiskt. Ifall budskapet är partiskt uppstår inte de 

önskvärda WoM – effekterna (Levy och Gvili. 2015). 

  

Enligt Levy och Gvili (2015) bedömer mottagare värdet av E-WoM beroende på en mängd 

olika faktorer. Antalet avsändare som stödjer ett påstående påverkar meddelandet positivt. 

Även hur välstrukturerat ett budskap är medför positiva effekter. I kombination bidrar ett 

välstrukturerat meddelande med mycket stöd till starka E-WoM – effekter. Ifall mottagaren 

har personliga band till sändaren får E-WoM – meddelandet stor påverkan. I likhet med WoM 

anses E-WoM källor från personliga kontakter som mer legitima. Ytterligare en faktor som 

avgör hur effektivt ett budskap uppfattas, är hur interaktivt meddelandet är. Om sändaren 

aktivt svarar och deltar i diskussioner byggs känslan av legitimitet ständigt upp såväl som 

uppskattningen från mottagarna (Chen, Griffith och Wan. 2004). 

  

Traditionell WoM skapar en mer direkt påverkan på mottagaren. En person kommunicerar 

sina erfarenheter till en annan som direkt tar del och kan värdera åsikten. E-WoM sker inte 

nödvändigtvis precis efter att budskapet publicerats men har fördelen att det når ut till fler 

(Levy och Gvili. 2015). 

 

  

4.5 Web 2.0 

Genom utvecklingen av Web 2.0 har även enskilda individer idag större möjligheter. De kan 

självständigt skapa sitt eget innehåll, samt redigera och sprida kunskaper och erfarenheter 

online En bredare definition av E-WoM innefattar all kommunikation som sker angående ett 

varumärke och ett företag som sprids av individer utan egenintressen i företaget. Personerna 

som sprider informationen gör det för att förmedla sin åsikt och har inget eget vinstintresse 

(Harrison-Walker. 2001). 

  

Web 2.0 är ett samlingsnamn för det nya klimat som uppkommit i den digitala världen. Web 

2.0 inkluderar förutom E-WoM, diskussionsforum, hemsidor för recensioner och andra 

plattformar där konsumenterna kan diskutera sina erfarenheter och åsikter (Balakrishnan, 

Dahnil och Yi. 2014). Ifall ett företag lyckas med att ett sällskap dedikerat till dess varumärke 

uppstår, ökar det lojaliteten till företaget. Varumärkessällskap bidrar till att varumärket får ett 

ökat känslomässigt värde (Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 2016). Konsumenter som 

får ett känslomässigt förhållande till ett varumärke tenderar förutom att fortsätta konsumera, 

att tala om för andra konsumenter hur bra varumärket är. Vid en ökning av användandet och 
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deltagandet i Web 2.0 kanaler, kommer E-WoM att få ett större genomslag och påverkan i 

framtiden. 

  

Balakrishnan, Dahnil och Yi (2014) beskriver att genom att vara aktiv på Web 2.0 kan man 

öka lojaliteten till varumärket främst genom två aspekter. Dels bidrar en positiv bild på Web 

2.0 till att konsumenters återköpsfrekvens stiger. Aktivitet och närvaro leder även till att fler 

konsumenter har det specifika varumärket som första association vid beslut (top of mind). 

Balakrishnan, Dahnil och Yi (2014) tar även upp fördelarna att eventuella kampanjer kan 

lanseras snabbt och få stor spridning. Genom att sprida kampanjen direkt där konsumenterna 

befinner sig, minskar tiden från lansering tills mottagarna kan ta del av budskapet. 

Konsumenter talar gärna om de produkter de använder, så E-WoM, internetforum och reklam 

på internet har potential att leda till en effektiv marknadsföring av varumärket och 

produkterna (Balakrishnan, Dahnil och Yi. 2014). Kostnaderna för att medverka i kanalerna 

inkluderade i Web 2.0 är även betydligt mindre än kostnaderna för närvaro i de traditionella 

medierna. 

 

Bland användarna av sociala medier och digitalt informationssökande sticker en specifik 

grupp ut. De som i störst utsträckning använder sig utav information via internet är 

välutbildade studenter (Ellison, Steinfield och Lampe. 2007). För att nå dessa individer är det 

därmed fördelaktigt att fördela resurser till den digitala marknadsföringen. 

  

En form av digital marknadsföring är ”Search engine optimization” (SEO). SEO används för 

att få varumärket och företaget att synas överst när konsumenter letar efter varor på internet. 

Genom att använda algoritmer för att optimera sin egen hemsida, kan varumärket öka sina 

chanser att synas. Studier har visat att ett varumärkes placering bland sökträffarna har 

påverkan på hur varumärket uppfattas. Att vara överst i listan bland resultaten ger företaget en 

ökad legitimitet och även en känsla av hög kvalitet (Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 

2016). 

  

Reklam som sker på sökmotorer medför istället risker för företaget. Ifall företagets varumärke 

skulle befinna sig i sammanhang som inte är förenliga med de värdegrunder varumärket är 

förknippat med medför det negativa effekter (Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 2016). 

Då företaget inte själva har kontroll över hur sökmotorerna används, existerar risken att deras 

varumärke framställs på andra sätt än vad som var tänkt. 

  

Reklam som sker via mejl är inte ett dominerande verktyg sett till majoriteten av utnyttjare. 

Marknadsföring genom mejl är däremot ett väldigt effektivt medium relativt till kostnaderna 

som det medför (Juščius, Labanauskaitė och Baranskaitė. 2016). Några företag som idag med 

fördel använder sig utav marknadsföring via mejl är tobaksföretag. Då produkterna de säljer 

har ett dåligt anseende i dagens samhälle, samt reklamen för den typ av produkter är reglerat i 

de flesta länder, blir mejl ett alternativt medium att använda (Lewis och Ling. 2015). Mejl är 

inte ett nytt fenomen, men med utvecklingen av dagens teknik ger det möjlighet att i en större 

utsträckning skapa egna databaser bestående av existerande och potentiella kunder. 

Marknadsföring via mejl får ökad effektivitet vid utvecklade kunddatabaser. Mejlen kan 
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anpassas efter mottagaren, och man minimerar risken av överteckning då man bara söker 

specifika kunder. Riskerna med marknadsföring genom mejl är att det lätt kan förknippas med 

spam, och att man därmed gå miste om de positiva effekterna (Juščius, Labanauskaitė och 

Baranskaitė. 2016). 

 

 

4.6 Synergieffekter  

Forskning visar däremot att det kan finnas fördelar med att ha både traditionella och moderna 

medier i sin mix. Kumar, Choi och Greene (2016) diskuterar att traditionella medier har 

synergieffekter med de moderna som återfinns i Web 2.0. Genom att undersöka hur effektiva 

olika metoder är i olika samband drar de slutsatser angående dessa effekter. Kumar, Choi och 

Greene (2016) presenterar att olika verktygs effektivitet varierar beroende på tidsaspekten. 

Tidsaspekten syftar till vilket stadie i produktlivscykeln produkten befinner sig i. Resultaten 

visar att reklam i moderna medier leder till en ökad effektivitet av reklamen som presenteras i 

traditionella kanaler. En ökad effekt av de traditionella medierna leder till att fler personer 

söker sig till de moderna plattformarna företaget är aktivt på (Kumar, Choi och Greene. 

2016). Genom att identifiera att traditionella och moderna medier ökar effektiviteten av 

varandra kan vi se att synergieffekter existerar och att de på ett fördelaktigt sätt kan användas 

parallellt. 

  

Ett exempel på en synergieffekt mellan ett traditionellt och ett modernt medium är att sociala 

medier kan påverka passiva Tv-tittare att aktivt söka mer information via de moderna 

kanalerna. Genom att aktivera en annars passiv mottagare, ökar chansen att varumärkets 

budskap når ut till konsumenten (Kumar, Choi och Greene. 2016). Sociala medier kan även 

öka chansen att personer testar produkten ifall det är möjligt, samt att de testar produkten utan 

förutfattade meningar. De förutfattade meningarna elimineras genom att tidigare och 

nuvarande konsumenter går i god för produkten. En butikskampanj påverkas på samma sätt 

och drar nytta av samma positiva fördelar som vid test av produkten (Kumar, Choi och 

Greene. 2016). 

  

De olika verktygens effektivitet påverkas utöver produktlivscykeln även av faktorer som; 

antal aktörer inom samma bransch och antalet reklamannonser i samma medium (Kumar, 

Choi och Greene. 2016). Vid en situation med många annonsörer i exempelvis Tv-reklam, 

kan det vara strategiskt fördelaktigt att fokusera en större andel resurser på marknadsföring i 

moderna medier. 

  

Kumar, Choi och Greene (2016) går i linje med tidigare forskning om ämnet och menar att 

effekterna av en positiv bild på sociala medier leder till positiva effekter för varumärket. Ifall 

ett företag misslyckas med att skapa en positiv bild och istället får en negativ stämpel, kan det 

få allvarliga negativa effekter för varumärket (Kumar, Choi och Greene. 2016). Det är av stor 

vikt att se till att företagets användning av de moderna medierna är korrekt. En negativ bild på 

sociala medier kan motverka de synergieffekter som modern och traditionella medier annars 

skapar. 
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Forskning har visat att personer i större utsträckning värderar kommentarer och åsikter från 

andra konsumenter. Även ifall individen inte känner de personer som förmedlar sina 

erfarenheter har det större påverkan över individen än kommersiella företrädare. Vidare visar 

forskning att produktrecensioner av andra konsumenter, har en direkt påverkan på 

köpintention hos individen, samt har avgörande effekt vid valet av olika varumärken och 

produkter (Cheung and Thadani. 2012). 

  

 

4.7 Utomhusreklam 

Forskning har visat att en individs attityd gentemot reklam, påverkar samma individs attityd 

till varumärket. Ifall en reklamkampanj anses vara bra, leder det till ökad igenkänning, 

positiva attityder gentemot företaget, samt en ökad köpfrekvens (Cheung och Leung. 2013). 

Det är därför intressant för marknadsförare att identifiera vilka attityder som existerar 

gentemot olika markandsföringskanaler. Digitaliseringen har medfört att reklam utomhus 

förändras. Utomhusreklam inkluderar all reklam som sker utomhus. Utomhusreklam kan 

exempelvis vara en annons längs en väg, eller på en byggnad (Cheung och Leung. 2013). 

  

Med de nya alternativa kanalerna som moderna medier har bidragit med uppstår 

frågeställningen ifall utomhusreklam fortfarande är relevant. Vid en undersökning visade det 

sig att de tillfrågade hade en mer positiv attityd till utomhusreklam än till internetreklam. I 

och med att attityder flyttas över till varumärket som annonserar, är det relevant att fortsätta 

marknadsföra sig i mediet (Cheung och Leung. 2013). 

  

Den teknologiska utvecklingen har påverkat de traditionella medierna. Den del av 

utomhusreklam som är digital har vuxit från 1% 2003 till 11% 2010 och beräknas utgöra 25% 

år 2020 (Koeck och Gary. 2014). Utomhusreklam har de senaste åren förändrats på olika sätt. 

Den nya teknologin möjliggör nya typer av kampanjer utomhus. Storslagna kampanjer där 

hela skyskrapor täcks av ett budskap, rörliga annonser i städer och andra former av kampanjer 

som syftar att interagera med mottagaren. Storslagna kampanjer utomhus lockar åskådare, får 

uppmärksamhet i andra medier samt skapar igenkännande (Koeck och Gary. 2014). 

 

Den amerikanska branschtidningen AdWeek skrev i artikeln “16 Brilliant Outdoor Ads That 

Rocked the Real World in 2016 (Nudd, Tim 2016) om hur en väl genomförd utomhuskampanj 

kan leda till uppmärksamhet över hela världen tack vare internet.  Denna synergieffekt som 

har blivit möjlig tack vare att den uppkopplade världen har givit utomhusreklam en ny roll. 

Inte bara en förbipasserande kan ta del av reklamen utan en väl genomförd reklam kan spridas 

till andra sidan jorden om den blir tillräckligt uppmärksammad.  
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5. Empiri 

 

5.1 Inledning empiri  

I den här delen av uppsatsen kommer vi att presentera den information som framkommit i de 

intervjuer vi har hållit med 7 stycken personer, på olika positioner och olika företag, som har 

koppling till det ämne som vi har valt att undersöka. Vi kommer tolka det materialet som vi 

har fått fram genom transkribering och ta med det som vi har funnit mest relevant.  

 

5.2 Intervju Graviz 

Rodrigo Graviz 

  

Rodrigo Graviz som är VD och grundare på reklam och kommunikationsbyrån Graviz i 

Stockholm har mycket erfarenhet av att jobba med reklam både i print och i digitala medier. 

Han anser att under de senaste åren så har disciplinerna nya kontra gamla medier gått ihop. 

Han menar att det nya reklamlandskapet är disciplinerat på grund av, eller tack vare det nya 

digitala landskapet.  Nu för tiden jobbar man mycket med specialister som behövs för att vara 

närvarande på alla de nya kanalerna. 

  

 

“Jag tycker att det är bra men många annonsörer är lite för svala. De blir 

så upprymda över att man kan få en stor spridning till ett billigt pris, men 

det man inte tänker på är att man inte bygger relationer på ett bra sätt 

genom det. Vem fan vill ha en relation med en banner eller ett mailutskick 

som kommer upp i ens ansikte? Så det man missar är att faktiskt skapa ett 

innehåll som är relevant för mottagaren” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

 

Rodrigo tror att det största problemet för de traditionella medierna är hur de ska få fungerande 

finansieringsmodeller i en tid när folk i allmänhet är väldigt reklamtrötta. Reklamtröttheten är 

ofta annonsörernas eget fel för att man i dagsläget lägger för mycket fokus på räckvidd och 

för lite fokus på kvaliteten på den reklam man sänder ut. Detta leder till att folk inte orkar se 

reklamen. Nu när det relativt sett är billigt att nå ut till många, via t.ex. sociala medier eller 

riktad reklam, fokuserar folk på räckvidden ännu mer. Stor spridning till ett billigt pris är inte 

relationsbyggande om man inte har lagt ner mycket på själva materialet som sprids. Ingen vill 

ha en relation med en banner på en hemsida, eller med ett mailutskick. Annonsörer borde 

maximera innehållet framför spridningen. 

  

Linjär TV har problemet med att folk premierar det som man finner roligt. Det är inte så 

många som trivs med att se en film upphackad över ett långt tidsspann när man kan vända sig 

till andra tjänster eller till och med illegala kanaler. 

 

“Finns exempel med Max Hamburgare, dom vet jag, dom hade siffror på 

det här. De såg att så fort det var reklamtid så drev det aktiviteten i 

mobiler framförallt, för att folk sitter oftast och tittar på TV och så fort 
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reklamtid kommer så sätter man igång mobilen för man orkar inte titta på 

reklam men i och med att du hör det så surfar du ändå in på dom grejerna” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

  

Han menar att linjär TV i dagsläget även om den är linjär blir mer och mer uppkopplad. Till 

exempel en livesänd Idolfinal kopplas ihop med ett twitterflöde och en hashtag så att det ändå 

blir en dialog mellan publik och Tv: n. TV är fortfarande i dagsläget det media som driver 

mest trafik till digitala plattformar och det kan te sig på olika sätt. Ett exempel är att Max 

hamburgare har sett att deras TV reklamer ökar aktiviteten till deras hemsidor i realtid när 

man sänder ett klipp. Folk tar upp sin mobil när reklamen sänds och en del av ens 

undermedvetna söker sig då till den produkten som det görs reklam om på Tv:n även om man 

inte har sitt primära fokus på TV-skärmen.  Ett motsatt exempel som visar den linjära Tv:ns 

svagheter är en kampanj som Hemnet hade för ett antal år sedan. De hade snappat upp att folk 

tar upp sina telefoner när TV reklamen går igång och körde då riktad reklam till folk som var 

inne på sina telefoner under reklampauser som anspelade på att man skulle gå in på deras 

hemsida medan TV reklamen pågick. Samtidigt så kan detta vara positivt då Max 

Hamburgare som exempel får en rejäl skjuts i trafiken till deras digitala plattformar när deras 

reklam sänds på TV.  

 

Samtidigt så finns det mycket prestige i att ha reklam på TV. Det känns mer på riktigt och att 

det är ett företag med resurser och det har seriositet runt om sig. Det kan man se på startups 

att när de börjar komma upp till en viss volym så börjar de köpa TV-tid. 

  

Det finns fortfarande en rotad tradition av att TV:n är som en ”lägereld”. Förr i tiden var det 

själva TV:n som var den ständiga lägerelden och i dagsläget så finns det vissa ”lägerelds 

program” där man samlas. Exemplen som Rodrigo drar är mest direktsända program men det 

finns även gammalmodiga, traditionella program som ”På Spåret” med en enorm publik trots 

att det varken är direktsänt eller någon kostsam produktion. 

 

“Det svåra med det digitala är att det beror på hur ärliga folk har varit när 

dom har lämnat ut sina uppgifter om sig själva, alltså hur nischat man kan 

skjuta, säger vi att någon prenumererar på tidningen Auto Motor Sport, ja 

men den personen är verkligen super intresserad av bilar och då får man 

ju verkligen den målgruppen som man vill ha.” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

 

Om man köper digital reklam så blir det så otroligt nischat och riktat men man vet ju inte 

riktigt hur ärliga folk är när dom fyller i sina Facebookprofiler. Annonserar du däremot i 

nischad press så vet du med all säkerhet att personen som köper verkligen har ett 

specialintresse vilket betyder att man i vissa fall kan träffa mer pricksäkert på detta sätt.  Det 

kan alltså bli en mer direkt kanal än de digitala kanaler som finns tillhanda. 

  
“Jag tror ändå att det finns anledningar att ha reklam i TV, som man 

måste nu för tiden hitta den individen som man vill marknadsföra sig till 
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och skapa små mediaresor där man måste använda flera olika kanaler på 

vägen. Individen har ju olika touchpoints där man måste beröra. Ibland 

kan det vara i bilen och ibland kan det vara när man sitter med sina 

småsyskon och kollar på Idol eller vad det nu må vara.” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

 

Rodrigo menar att han tror att linjär TV är någonting som ej kommer dö ut. En stor anledning 

till det är att folk i dagens samhälle är så vana vid att ha otroligt stora valmöjligheter och kan 

välja att titta på eller konsumera i princip vad som helst. Detta kräver dock att du själv måste 

bestämma och välja. Folk tycker att det är bekvämt att ibland bara bli matade med det som 

bjuds, man kan bli överraskad och få någonting levererat till sig som kanske är utanför det 

riktade spektrumet som du annars blir matad med genom digitala kanaler. TV:n kommer 

förbli din kompis i bakgrunden. 

  

Spontant tror Rodrigo inte att man når millennials i tryckt dagspress. Om man ska nå 

millennials genom print så är det nog med nischade tidningar. De nischade tidningarna går 

fortfarande bra och de har inte samma utmaningar som de bredare tidningarna. Dagspress har 

problemet att när den tryckta tidningen kommer till din brevlåda så är redan nyheterna gamla. 

  

Rodrigo tror ej att något medium kommer dö ut, utan snarare att det kommer att komma fler 

plattformar och att ägarstrukturer kommer att konsolideras. Det är dyrt att skapa 

välproducerat innehåll så det kommer behöva finnas plattformar som linjär TV.  
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5.3 Intervju Sydsvenskan 

Tomas De Souza 

  

Tomas De Souza är innovations och affärschef på sydsvenskan, vilket innebär att han är 

ansvarig för produkt och tjänsteutvecklingen för Sydsvenskans företagsmarknad. 

  

Indelningen i traditionella och moderna medier, är svår. Det som klassificeras som 

traditionella medier utvecklas även de för att vara fortsatt effektiva i dagens samhälle. Ett 

tydligt exempel på utvecklingen är att trots veckoprenumerationer på dagstidningar minskar 

stiger andra former som utvecklats. De ”traditionella” tjänster som sydsvenskan 

tillhandahåller som har ökat under senaste tiden är helgprenumerationer och gratistidningar. 

Gratistidningar är en tjänst som har utvecklats från att stå i ställ på centrala delar i städerna, 

till att den nu delas ut direkt till konsumenter i hemmet. Det har medfört att marknadsföring i 

gratistidningar bidrar till en tydlig segmentering, och ett medium som når ut till en stor och 

bred målgrupp. 

  

På sydsvenskan har organisationen delats in i två separata avdelningar. Den ena avdelningen 

arbetar med det tryckta (traditionella) mediet, den andra arbetar med digitala (moderna) 

medier. Under det senaste året har fördelningen varit att den största delen fokuserar på det 

digitala, och att det finns ett mindre separat team som ser till att det blir en så bra 

papperstidning som möjligt. Anledningen till att Sydsvenskan har valt att arbeta i olika 

arbetslag är att de olika medierna anses skilja sig åt i funktion. 

 

”I en ökad konkurrens ser man att man har större behov av att bygga 

varumärke och det har digitala kanaler generellt inte varit så jättebra på 

utan det bästa sättet att bygga varumärke har varit genom traditionella 

kanaler”  

 

- Tomas De Souza, Innovations och Affärschef Sydsvenskan 

 

Vilken situation och vilken målgrupp som tar del av innehållet i de olika medierna varierar, så 

Sydsvenskan fokuserar på att se till att innehållet speglar kontexten. Uppdelningen generellt 

är att äldre målgrupper tar del av de traditionella medierna medans yngre personer befinner 

sig på de moderna kanalerna. 

  

Hur olika företag väljer att fördela sin marknadsföringsbudget beror till stor del på 

mognadsgraden. Det är främst de större nationella företagen som har flyttat stora delar till de 

moderna medierna. De mindre kunderna är mer restriktiva och använder sig av lite eller ingen 

digital marknadsföring. Det är vanligt att mindre företag har en Facebooksida men inte 

investerar något extra i digitala medier. 

  

Även om företag använder sig av metoden att köpa sökord för att öka trafiken på deras 

hemsidor, finns det en fortsatt vikt av att bygga upp sitt varumärke. För att bygga upp sitt 

varumärke anses de traditionella medierna fortfarande vara av stor vikt. Tv har traditionellt 

varit och fortsätter att vara ett viktigt medium för det ändamålet. 
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”De som är mer fast moving skulle jag säga har gått snabbare in i digital 

marknadsföring än de som jobbar med de långsamma köpen”  

 

- Tomas De Souza, Innovations och Affärschef Sydsvenskan 

  

De företag som befinner sig i branschen med snabbrörliga varor använder sig mycket av 

digitala medier. De som handlar med långsammare köp som exempelvis bostäder och bilar, är 

mindre benägna att flytta över majoriteten av sin budget till det digitala. Men även företag 

inom den branschen börjar ändra sig. Några av Sydsvenskans största kunder som köper i alla 

typer av media har eller håller på att förflytta en stor andel av sina utgifter till digitala medier. 

  

Utvecklingen av kontakterna med kunderna, har gått från att vara uppdelad i print och digitalt, 

till att fokusera på den optimala mixen baserat på kundens målsättningar. Vad kunden vill 

uppnå blir den avgörande faktorn. Sydsvenskan har även sett mätningar som indikerar att en 

kombination av de två medieformerna, de traditionella och moderna, leder till en större effekt 

än ifall ett företag endast marknadsför sig i det ena. Mätningarna visar att det existerar 

synergieffekter när man använder sig av en kombination. 

 

”Kombinerar man dom båda så får man en effekt som är högre än dom var 

för sig. Det är ju en generell regel för marknadsföring skulle jag säga att 

lägger du alla ägg i samma korg så kommer du till en viss nivå. Viktigt är 

att hitta den där perfekta mixen som gör att jag når till rätt målgrupp rätt 

antal gånger”  

 

- Tomas De Souza, Innovations och Affärschef Sydsvenskan 

 

 Pitchen av Sydsvenskan riktat till annonsörerna baseras därför på de totala effekterna av 

mixen. Tidigare baserades pitchen på var media för sig själv. 

  

Tv reklam är en kanal som medför stora utgifter för de företag som baserar sin 

marknadsföring där. Tryckt press är även det ett dyrt alternativ till digitala medier. Men att 

endast se till absoluta kostnader kan vara problematiskt. Den andel som tar del av 

reklambudskapet är generellt större i de traditionella medierna. Vid en inräkning inkluderande 

antalet personer samt vilken effekt budskapet har, blir skillnaderna betydligt mindre. 

 

”Det kostar fortfarande mycket att köpa tv och det kostar relativt mycket att 

gå i print men man kan se det på väldigt olika sätt, bara absoluta pengar, 

ganska stora skillnader, hur många man når för dom pengarna inte lika stor 

skillnad och går man dessutom ner på vilken effekt man får för dom 

pengarna då blir skillnaderna ännu lite mindre”  

 

- Tomas De Souza, Innovations och Affärschef Sydsvenskan 

 

 

 Att uppnå samma effekt i digitala medier som i Tv annonsering kräver mycket större andel 

tid och resurser. De Souza (Sydsvenskan) beskriver situationen, att den effekt som skapas 
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genom en annons i tryckt media, tar ungefär en vecka att upprätta om man endast använder 

sig av digitala medier. 

  

En anledning till att digitala medier är populärt bland företag är mätbarheten. Det är enkelt att 

följa upp hur många individer som besöker en hemsida eller ser en reklamfilm. 

Anpassningsmöjligheterna är ytterligare en positiv effekt av moderna medier. Genom att 

innehållet är digitalt, kan man göra små förändringar i budskapet och på så sätt öka 

effektiviteten av kampanjen. Förändringarna sker snabbt och utan att kräva stora 

nyinvesteringar. 

 

”Det finns många väldigt stora fördelar med digital marknadsföring, 

mätbarheten är ju den uppenbara. Anpassningsbarheten är en annan 

uppenbar, att du faktiskt kan med små medel förändra budskapet relativt 

situationen eller vem som ser det”  

 

- Tomas De Souza, Innovations och Affärschef Sydsvenskan 

 

  

Responsen av en digital kampanj kommer senare och är inte lika uppenbar som en kampanj i 

traditionella medier. Det är enkelt för företag att mäta olika frekvenser av sin digitala 

marknadsföring men att se sambandet mellan de digitala insatserna och de fysiska köpen är 

svårare. E-handeln är något skonat från denna problematik. 

  

Företag som främst inriktar sig på målgruppen millennials verkar enligt De Souza 

(Sydsvenskan) redan ha fördelat stora delar av sin marknadsföringsbudget till digitala medier. 

Sydsvenskans siffror visar att de individer som befinner sig i ålderssegmentet millennials inte 

läser tidningen som primärkund. Tendenserna på marknaden är enligt De Souza 

(Sydsvenskan) att företag i mindre utsträckning segmenterar efter åldersgrupper. Att 

strukturera upp samhället i kategorier så som millennials medför en lättare överblick men är 

samtidigt problematiskt. Kontexten är viktigare att identifiera då skillnaderna inom flera 

ålderssegment är för stora. 

  

Även om Tv har blivit påverkad i mindre utsträckning än tryckt media av den digitala 

utvecklingen förändras det nu i högre takt. De Souza (Sydsvenskan) tror att de traditionella 

medierna kommer att förändras över tiden och att tillvägagångssättet man köper traditionella 

media kommer att bli så som man köper moderna media idag. 
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5.4 Intervju IUM 

Christian Hess 

  

Christian Hess är projektledare, kundansvarig och rådgivare på mediebyrån IUM i Stockholm. 

Han har en bakgrund inom både TV och Internet, främst som analytiker för att ta reda på 

effektiviteten av olika insatser. 

 

De traditionella medierna minskar i betydelse. Hess (IUM) ser en trend att fler personer slutar 

titta på Tv i den traditionella bemärkelsen. Tv är svårdefinierat då samma innehåll går att ta 

del av i flera olika enheter. De Tv program som finns på linjära Tv kanaler, går ofta att hitta 

vid företagens play tjänster. När Tv tappar tittare ökar frekvensen hos tjänster som Netflix och 

SVT play. 

  
”Vad är tv idag? Är det rörligt media så ökar det i tittande på rörligt vi tittar 

men kanske tittar på andra apparater, men det är samma typ av program. 

Program, filmer och sådär. Men man använder flera olika apparater. Tv 

som annonsmedium kommer ju minska i betydelse, eftersom fler försvinner 

iväg till kanske, Netflix eller SVT play”  

 

- Christian Hess, Projektledare, Kundansvarig och Rådgivare IUM 

  

Hess (IUM) är dock övertygad om att Tv fortsatt de närmsta fem åren kommer vara ett brett 

medium där företagen kan nå ut till många individer på samma gång.  

  

Utomhusreklamen ökar i betydelse inom reklamindustrin. Det sker en digitalisering av det 

traditionella mediet som ökar effektiviteten och attraktiviteten med mediet. Genom att byta ut 

fysiska annonser mot digitala skärmar, kan fler annonsörer finnas under samma period, samt 

små förändringar kan ske snabbare. De som påverkas av digitaliseringen av utomhusreklam är 

främst annonsörerna och distributörerna. Hess (IUM) påpekar att människor även i framtiden 

kommer ha behov att flytta sig från punkt A till punkt B. 

 

”Deras framtid är väldigt stark eller vad man ska säga, det ser bra ut 

eftersom de håller nu på att förvandla många av de här ytorna som finns på 

stan till digitala skärmar. Det kanske inte betyder så jättemycket för dig 

som går förbi som ser det här, eftersom i många städer kommer dem inte 

vara något rörligt till exempel det kommer se ut som en bakbelyst tryckt 

annons, men distributionen kommer bli enklare, och det kommer vara 

effektivisering av ytorna”  

 

- Christian Hess, Projektledare, Kundansvarig och Rådgivare IUM 

 

 Eftersom målgrupperna kommer finnas utomhus, kommer utomhusreklam att öka eller 

behålla den betydelse det har idag. 

  

De medier som tappar antalet konsumenter i hög takt är främst de tryckta medierna. Inom ett 

fåtal år tror Hess (IUM) att det några av aktörerna idag kommer att försvinna från den fysiskt 

tryckta marknaden. Hess (IUM) exemplifierar med 
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”Jag tror inte att både aftonbladet och expressen kommer finnas kvar i sin 

form idag så länge till”  

 

- Christian Hess, Projektledare, Kundansvarig och Rådgivare IUM 

 

Även de större dagstidningarna kommer få det svårare och kommer möjligen även de att 

minska sin fysiska närvaro till helg eller fådagarsutgivning. 

  

Även om annonsörerna idag spenderar mest i absoluta värden på reklam i Tv spenderar de 

mycket pengar internt i de digitala medierna. Vid marknadsföring i traditionella kanaler krävs 

att en annons utformas och därefter sänds den ut i de olika kanalerna. I moderna medier krävs 

det underhållning för att bibehålla effektiviteten. Det krävs mycket personal som aktivt 

arbetar med företagets roll i sociala medier. 

  

Det har de senaste åren skett en stor förändring i hur vissa företag fördelar sina investeringar. 

De företag som främst riktar sig till konsumenter under 30 befinner sig i större utsträckning i 

moderna medier. Det finns även företag i den nämnda kategorin som helt har slutat att sända 

sina budskap i traditionella medier då de anser att deras målgrupp inte befinner sig där. Den 

avgörande faktorn för företagen att avgöra hur de ska fördela sina resurser är kontinuerlig 

mätning. Genom mätning får företagen tillgång till information om vart deras målgrupp 

befinner sig och vilka medier de konsumerar. Viktigt är att även mäta effektiviteten av 

reklaminsatser på de medier man intresserar sig för. Olika medier är olika effektiva på att 

påverka konsumenten. För en lyckad kampanj krävs ett medium med en hög 

observationsgrad. 

  

Hess (IUM) ser att det finns synergieffekter med att använda sig utav både traditionella och 

moderna medier. Idag når man inte samma mängd konsumenter via traditionell Tv reklam så 

för att uppnå önskad effekt måste man komplettera med moderna medier. Genom att utnyttja 

de olika kanalerna på bästa sätt uppnår man en högre effekt än vad som är möjligt enskilt. 

Reklamfilmer som enligt Hess (IUM) är ett av de starkaste påverkningsmedlen idag, används 

i traditionell Tv men även i moderna kanaler som Facebook och Youtube. Att diversifiera 

över många olika kanaler är inte ett nytt fenomen, och marknadsförare har arbetat på det sättet 

länge. Det som har förändrats är att den plats som moderna kanaler tar i mixen blivit betydligt 

större. Tidigare var det även möjligt för företag att förlita sig på Tv som enskild 

kommunikationsspridare. Idag krävs de moderna mediernas hjälp för att uppnå samma effekt. 

Ifall något företag väljer att endast gå i ett medium är det oftast på grund av att kampanjens 

utformning och målsättning tillåter det, eller att budgeten inte tillåter flera kanaler samtidigt. 

  

Hess (IUM) vet inte hur framtiden för Tv som media kommer se ut, men beskriver att ifall 

något drastiskt händer kommer det att få konsekvenser. Ifall Tv-bolagen slutar med att 

producera dyra program eller köpa in stora event som lockar stora mängder tittare kommer 

plattformens attraktivitet för annonsörer att minska. Ifall Tv förlorar den bredd av tittare som 

finns idag blir det inte relevant att marknadsföra sig där längre. Ifall TV:s betydelse minskar 

kan effekten bli att företag blir mer beroende av utomhusreklam som ett brett medium. 
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Ifall en kampanj bör lanseras i traditionella medier till millennials såväl som i moderna 

medier beror till stor del på typen av produkt. De företag som riktar sig till millennials 

använder de traditionella medierna lite eller inte alls. Det på grund av att millennials inte är 

aktiva i de kanalerna. För att kunna påverka en målgrupp krävs det att kommunikationen sker 

i de kanaler som individerna i målgruppen använder sig av. Användandet av traditionella 

kanaler kommer in i de kampanjer som har stora ambitioner och en stor budget. Hess (IUM) 

poängterar att även millennials går på stan och att utomhusreklam når ut även till dem. Har 

man en bred produkt och vill nå ut till hela landet är det fördelaktigt att använda sig av breda 

medier som de traditionella. Ifall man har en mindre definierad målgrupp kan de traditionella 

mediernas effektivitet ifrågasättas. 

  

Hess (IUM) menar att marknadsföringsklimatet har förändrats över tiden. För ett antal år 

sedan kunde företag förlita sig på att endast TV spred och drev deras kampanj. Idag är det 

svårare och en större mix av kanaler krävs. Företagen måste vara mer aktiva idag, det är inte 

tillräckligt att etablera en hemsida, eller trycka ut en annons. För att uppnå effektivitet krävs 

interaktion. Det nya digitala samhället har medfört att företag får lägga mer tid och resurser 

på sina kundrelationer. Det har blivit mer jobb för marknadsavdelningarna, alternativt de 

anställda konsulterna.  
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5.5 Intervju OMD & SPP 

Frida Åhman OMD 

Silvia Barklund SPP 

 

Frida Åhman är projektledare på mediebyrån OMD i Stockholm och har jobbat inom media 

sedan 2008. Silvia Barklund är medieansvarig, ansvarig för mediastrategi mediabudget och 

produktionsbudget på SPP i Stockholm och har jobbat inom media med fokus på digitalt i 

femton år. 

 

På kort sikt så tror inte Barklund (SPP) att traditionell media kommer att förändra så mycket. 

Hon säger att vissa delar av den traditionella medierna minskar lite som tv och print, men att 

det inte minskar så mycket samtidigt som hon ser att andra delar växer så som utomhusreklam 

och bio. Barklund (SPP) ser dock att längre fram så kommer de traditionella medierna bli mer 

som komplement till de digitala tills de traditionella själva blir digitaliserade. Enligt Åhman 

(OMD) så är tv fortfarande det starkaste räckviddsmediet för att nå den stora massan. Åhman 

(OMD) säger också att print mediet minskar och utvecklas till att vara mer digitalt. Hon tror 

inte heller att det kommer att ske en stor förändring inom de närmaste fem åren. 

 

“Däremot om man ska utgå från målgruppen (millennials) i det här fallet så 

är det såklart sociala medier och digitala medier framför allt i och med att 

millennials kanske inte är så mycket i dom traditionella medierna. Dom är 

ju mer digitala och på sociala nätverk också på kanaler som vi inte kan 

komma åt dom dom är också mycket adblockers så där bör man ju vara lite 

mera finurlig och kreativ på ett annat sätt. Det kan vara genom influencers 

eller någon profil som den här målgruppen tycker väldigt mycket om”  

 

- Frida Åhman, Projektledare OMD 

 

Enligt Barklund (SPP) så har SPP för något år sedan tagit klivet att helt frångå tv reklam och 

fokusera mer på andra kanaler som är en blandning av traditionella och moderna. Åhman 

(OMD) betonar att i bästa fall skulle alla företag annonsera i alla medier överallt men det går 

aldrig att göras. Då företagen har en budget att förhålla sig till måste betoningen ligga på vilka 

man vill nå och vart. Hon säger att om målgruppen är millennials så anser hon att det är bäst 

att marknadsföra sig genom sociala medier och digitala medier då millennials i större 

utsträckning befinner sig i de medierna. Åhman (OMD) poängterar att millennials även där 

kan vara svåra att nå då det är många som använder sig av adblockers som stoppar en stor del 

av reklamen på internet. Hon pekar då ut influencers som ett kreativt och finurligt sätt att 

komma åt denna målgrupp. Enligt Barklund (SPP) så kan influencers vara en bred grupp som 

kan bestå av mer traditionella influencers som bloggare, men också andra personer som pratar 

om företagets produkter, varumärke och målgrupp. Det viktiga är att hitta någon som passar 

bra med företaget och som är relevant till målgruppen. 

 

“Ju äldre man är desto mer traditionellt går man. Ju yngre man är så är det 

mycket mer modernt. Snapchat till exempel är ju mycket större bland yngre 

än det är bland äldre. Facebook fortfarande men det börjar öka bland dom 

äldre också. Digitala medier är ju mer bland yngre skulle jag säga”  



32 
 

 

- Frida Åhman, Projektledare OMD. 

 

Åhman (OMD) säger att de som är äldre tenderar att respondera mer på marknadsföring inom 

de traditionella medierna gentemot de yngre som responderar starkare till modern media. Hon 

nämner också att fler äldre har kommit i kontakt med moderna medier som exempelvis 

Facebook på den senaste tiden men att de flesta användarna fortfarande är yngre. Barklund 

(SPP) anser att lågengagemangsprodukter tenderar att ha en äldre målgrupp än vad 

högengagemangsprodukter har. Därmed anser hon att lågengagemangsprodukterna tjänar mer 

på att marknadsföra sig på traditionella medier då dessa har en större inverkan på den äldre 

demografin. 

 

“Det är klart att det alltid finns synergier man måste tänka igenom sin 

strategi och sin mediamix för det är ingen ide att arbeta i silos det ska ju 

vara synergier mellan för att ge bäst effekt. Det ska vara en 

igenkänningsfaktor det är då det sätter sig lite top of mind hos användaren 

sen beror det så klart på hur stor budget du har” 

 

- Silvia Barklund, Medieansvarig SPP. 

 

Barklund (SPP) tycker att det finns synergier mellan moderna och traditionella media. Det 

hjälper företag att hålla sig top of mind att marknadsföra sig i olika kanaler, Men det är en 

fråga om vilken budget som företagen har. Kanalerna och det kreativa materialet måste även 

komplettera varandra och inte förvirra de som ser annonseringen. Ett exempel på 

synergieffekter från Åhman (OMD) är att när en reklam syns på tv så blir den som ser den 

intresserad av varumärket och går in på internet och googlar på varumärket för att få 

ytterligare information. Hon poängterar att sök på internet och tv reklam driver varandra på 

det sättet och kompletterar varandra.     

 

Åhman (OMD) ser Orvesto konsument som ett av marknadsförarnas viktigaste verktyg. 

Orvesto konsument är en undersökning som görs av Sifo ett antal gånger per år då de mäter 

och analyserar olika medier och i vilken utsträckning de används av olika demografer såsom 

ålder. Hon ser det som ett av de bästa verktygen då det visar marknadsförare var den 

målgrupp de söker går att nå, och därmed genom vilket medium det är bäst att lägga sin 

annonsering. Barklund (SPP) betonar att det är viktigt att mäta all data som man får in och att 

Google analytics då är ett väldigt bra verktyg för att hålla koll på det. Åhman (OMD) ser att 

mätningarna som görs inom traditionell media och de som görs inom modern media ger olika 

resultat då de mäter olika saker på olika sätt. Mätningarna inom traditionella medier visar mer 

varumärkeslojalitet och engagemang och inte hur mycket som har lett till köp, vilket är det 

som mäts i de moderna medierna. Inom de moderna medierna finns det också många olika 

sätt att mäta då de stora aktörerna har egna sätt att mäta. Barklund (SPP) ser att det mäts 

mycket data som inte används på internet och att det inte blir relevant om det inte mäts på en 

sida som har som krav att man har loggat in och angett uppgifter om sig själv. 
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5.6 Telefonintervju La-Bás 

Daniel Sparr 

Daniel Sparr är grundare och VD på den digitala kommunikations- och reklambyrån La-Bás. 

Han har stor tidigare erfarenhet av både print och digitala media då han tidigare var 

webbredaktör och senare VD på Nöjesguiden som gavs ut som en gratistidning, vilket innebär 

att de var väldigt beroende av annonsintäkter.  

 

 

 

“Man kan analysera sin kampanj i realtid. Marknadsföring online är på det 

sättet oslagbart. Vi brukar t.ex. rekommendera, om vår annonsör har en viss 

målgrupp dom vill nå, att dom börjar med att testa att rikta till fler 

målgrupper än de som de har tänkt sig, för att se om de nappar så att man 

kan få en snabb effekt. Det är väldigt smidigt när man kan mäta verklig 

data för att underbygga sin kampanj istället för att bygga en kampanj på 

”smarta teorier”  

 

- Daniel Sparr, VD La-Bás 

 

La-Bás jobbar nästan enbart med digital marknadsföring och de flesta konton de har är 

kopplade till dryckesbranschen. Enligt Daniel så har han svårt att se att företag som väljer att 

annonsera i print får valuta för sina pengar om man räknar i pris per konvertering 

(försäljning). Han menar att det nya digitala landskapet är en oslagbar plattform där man kan 

optimera sin marknadsföring på ett mycket mer effektivt sätt. Bland fördelarna som han 

räknar upp, är hur man träffar sin målgrupp en viktig parameter, men även möjligheten att 

kunna grunda sina kampanjer på faktisk data istället för “smarta teorier”. Möjligheten att 

kunna testa vilka målgrupper som nappar på ens reklam och kunna ändra målgruppen mer 

eller mindre i realtid om så krävs är ytterligare positiva effekter. Samma möjligheter har du 

inte i print då en reklam som har trycks inte går att förändra när det väl är utskickat.  

 

“Det är inte så sannolikt att du ser en annons i en tryckt tidning och faktiskt 

knappar in en URL på din dator och sen går in och beställer, så kostnaden 

per konvertering kan ju bli väldigt hög. Det är ju svårt att rättfärdiga en 

kampanj som slutar med att du har i princip betalat 2000 kr per 

konvertering”  

 

- Daniel Sparr, VD La-Bás 

 

Daniel anser att print inte drar särskilt mycket trafik till internet, det grundar han på att de 

jobbar med konton där man inkluderar en webbadress i reklamen och därifrån kan de se om 

den som läser annonsen faktiskt knappar in webbadressen eller ej. Det är en mycket längre 

väg att gå från att man ser annonsen till köpet än om det kommer riktat till dig på t.ex. 

Facebook.  

 

Samtidigt menar han att det kan vara svårt att nå just millennials via t.ex. Facebook på grund 

av den enorma mängden reklam som finns där som riktar sig till unga. Alla vill nå 

millennials. Därför blir det dyrare att locka till sig just den gruppen och billigare att nå de 
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äldre segmenten. Som exempel är den genomsnittliga Facebookanvändaren som köper 

någonting via La-Bás reklamer 48 år.  

 

Det är väldigt bra information man får ut av att annonsera digitalt för man kan även mäta 

vilket engagemang som väcks kring en annons. Enligt Daniel så ser det ut så att Instagram, 

som främst vänder sig till en yngre målgrupp, väcker mer engagemang men mindre köp och 

Facebook gör det motsatta. Angående synergieffekter när man marknadsför sig mot 

millennials så ser han inga större sådana förutom då att det kan vara mer 

varumärkesbyggande i print. Han kan däremot se ett annat traditionellt medium, 

utomhusannonsering, som ett medium som drar mycket trafik till webbplatser. 
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5.7 Telefonintervju Prosales 

Mats Henriksson 

 

Mats Henriksson är marketing manager på företaget prosales som är ett forsknings- och 

managementkonsultbolag.  

 

“Den är väldigt one to one baserad större krav på att den är underbyggd 

av data och analys att den har relevant innehåll så att det även är relevant i 

tid och plats och det är gentemot personen i fråga” 

 

- Mats Henriksson, Marketing manager Prosales  

 

Mats Henriksson ser att framtiden inom både modern och traditionell marknadsföring bygger 

på att de är underbyggda av data och analys samt att de ska vara relevanta i tid och plats. Han 

anser också att medierna, specifikt de traditionella kommer att bli mer one to one baserade, 

med vilket menas att de kommer bli mer personliga. Likt hur de digitala medierna är idag 

kommer information samlas in om användaren och de traditionella medierna skräddarsys. 

 

“Då använder vi framförallt mail och sociala medier som kanaler, vi 

använder inte linjär tv överhuvudtaget och vi använder inte specifikt 

mycket print heller även om vår målgrupp skulle befinna sig i dom 

kanalerna” 

 

- Mats Henriksson, Marketing manager Prosales 

 

Enligt Mats Henriksson så är Prosales kunder i största del mellan 40 år och 60 år i ålder med 

vissa undantag. Men även om dessa kunder vanligtvis antas befinna sig inom de traditionella 

medierna, fokuserar Prosales sin marknadsföring mot dessa kunder på digitala medier såsom 

sociala medier och internet. Det gör de för att de anser att digitala medier möjliggör 

användandet av de marknadsautomatiseringar som de utvecklat genom data som tas från deras 

digitala verksamheter. Prosales gör också detta då de anser att det ger dom högst return on 

investments.  

 

“Vi har integrerat CRM och marketing optimation system för att kunna 

följa hela kundlivscykeln så våra både är insamling av data att hämta in 

det som händer på webben, på vår webbplats, och i våra sociala kanaler.”  

 

- Mats Henriksson, Marketing manager Prosales 

 

De viktigaste verktygen som Prosales har enligt Mats Henriksson är deras integrerade CRM 

och marketing optimisation system. Dessa är system för att samla och analysera data som 

sedan används för att optimera reklam och erbjudanden som skickas till befintliga kunder och 

presumtiva kunder. Systemen bygger på att se var i kundlivscykeln de nuvarande kunderna är 

och vad som behövs för att få dem att ta nästa steg samt var de presumtiva kunderna befinner 

sig i sin köpresa, för att på det mest effektiva sättet få dem att köpa. 
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“Det kanske är tillräckligt intressant för att dom ska gå till Facebook eller 

någon annan sida och därigenom ta sig till en sida med en demo där man 

kan få ett gratis exemplar.” 

 

- Mats Henriksson, Marketing manager Prosales 

 

Mats Henriksson menar att det finns synergieffekter mellan tv reklam och digital media 

såsom sociala medier. Genom att en reklam syns på tv kan det få en konsument att söka upp 

produkten på sociala medier och därigenom komma till företagets hemsida. Där kan de 

exempelvis få en demo av produkten, vilket i sin tur kan leda till ett köp. 
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6. Analys 

 

6.1 Inledning analys 

I den här delen av uppsatsen så ska vi koppla det vi har fått fram i empirin till de teorier som 

vi har valt att ha med i uppsatsen. 

 

Någonting som vi kan konstatera efter de intervjuer som vi har hållit är att frågeställningen är 

relevant och ligger i tiden. Ämnet, om traditionell media fortfarande är effektivt, är någonting 

som samtliga av de vi har intervjuat har funderat på innan. Det vi också har sett är att detta 

inte bara är någonting unikt i den tid som vi lever i nu. Tankar om vilka medier som kommer 

att bli obsoleta är någonting som har pågått under en lång tid och det har visat sig att det är 

svårt att förutspå vilka kanaler som kommer att dö ut och vilka som kommer att leva kvar. 

Många av de vi har intervjuat har ansett att utomhusreklam fortfarande är mycket effektivt 

och även reklam på biografer som var ett av de medier som tidigare förutspåddes försvinna. 

Tv-reklam är även det ett medium som har stått emot kritiker och motgångar på ett bra sätt, 

folk verkar i stor utsträckning ta TV för vad det är och dess nya roll som en “kompis i 

bakgrunden” och ett kravlöst medium där man inte behöver ta beslut eller aktivt söka upp just 

det som du vill se. I analysen kommer vi att referera till intervjupersonerna med deras namn 

utan att nämna företag och befattning. 

 

 

Intervjuperson Befattning Företag 

Rodrigo Graviz VD Graviz 

Daniel Sparr VD La-Bás 

Tomas de Souza Innovations och affärschef Sydsvenskan 

Christian Hess Projektledare och kundansvarig IUM 

Frida Åhman Projektledare OMD 

Silvia Barklund Medieansvarig och ansvarig för 

mediastrategi  
SPP 

Mats Henriksson Marketing Manager Prosales 

Tabell 2 Intervjupersonernas namn, företag och befattning.  

 

 

6.2 Medieval 

Det som framgår av intervjuerna är en konsensus att de moderna digitala medierna är bättre 

ifall man vill segmentera detaljrikt. De traditionella medierna är bättre för att bygga 

varumärke och fungerar i större grad som massmedier. Dahlén och Lange (2012) beskriver i 

teorin indirekt och direkt matchning, något som kan sammankopplas med vad intervjuerna 

förmedlat. Vid direkt matchning är de moderna medierna de som har fördel genom sin 

anpassningsförmåga och effektiva spridning. Vid indirekt matchning har fortfarande de 
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traditionella medierna ett övertag då de når ut brett, och således har större möjlighet att träffa 

personer som ingår i målgruppen.  

 

 

6.3 Åldersgrupper 

Millennials generationen som är född mellan 1979–1994 (Kotler & Keller) är uppvuxna med 

traditionell media och har under sin livstid varit med om skiftet till det digitala. Man kan säga 

att millennials har ett ben i det traditionella och ett ben i det moderna. Det ena benet i det 

traditionella, det som de har sett under sin uppväxt, t.ex. dagstidningar på frukostbordet, det 

andra benet i den moderna världen, den digitala värld som de har lärt sig använda under deras 

uppväxt. Generationen som kommer efter är i princip helt uppväxta i en digital värld och det 

återstår att se hur deras förhållande blir till de traditionella medierna. 

  

I dagsläget så kan man utläsa mycket utifrån hur de olika åldersgrupperna använder sig av de 

nya medierna. T.ex. så förklarar Daniel Sparr på den digitala kommunikationsbyrån La-Bás 

att det faktiskt är snittåldern 47 år som är den grupp som är mest lättpåverkad när det gäller 

att locka till ett köp via en Facebook kampanj. De yngre, millennials, är mer aktiva och 

kommenterar mer på material som läggs ut. Deras engagemang är helt enkelt större. 

 

  

TV verkar fungera över generationsgränserna men för en viss typ av företag. Att ha råd att 

sända en välproducerad Tv-kampanj ger än idag prestige vilket når såväl millennials som 

äldre generationer. TV har fortfarande sin plats i hemmet som en typ av ”lägereld” även om 

den inte är lika central som den en gång var på grund av att det finns andra enheter som man 

kan fördriva tiden med. Det finns fortfarande välproducerat innehåll som lockar en stor 

publik, såväl unga som gamla. De som marknadsför sig via TV verkar ha snappat upp hur de 

kan jobba med en slags hybrid marknadsföring där de använder TV för att öka närvaro och 

engagemang på deras digitala plattformar.  

 

 

6.4 Word of Mouth 

I intervjuerna framgår det tydligt att de digitala kanalerna blivit vanligare. Tomas De Souza 

berättar att den del av marknadsföringsbudgeten som används till digitala medier har vuxit. 

Bland de digitala medierna finns Facebook som en plattform. Många företag har idag en 

Facebooksida, samt anställd personal som underhåller sidan, uppdaterar informationen, och 

svarar på frågor. Teorin om att interaktiv information mottages som mer legitim stöds därmed 

av empirin. Allt fler företag är aktiva på sociala medier som en del av deras strategi för att 

kunna påverka E-WoM och stärka företagets personliga kontakt med konsumenterna. Den 

legitimitet som följer av att en organisation blir mer personliga är något de intervjuade 

företagen ser blir allt vanligare. 

  

Rodrigo talar i sin intervju om att de moderna medierna utgör ett verktyg för att mer precists 

rikta sitt budskap till individer. Enligt teorin är det endast ett fåtal individer som ansvarar för 

all WoM och E-WoM. Genom att använda sig av de moderna medierna, kan ett budskap 
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lättare nå ut till påverkare. Budskapen kan även individualiseras så att effekterna blir större än 

genom olika massmedier. De traditionella medierna är bättre på att nå ut till en bred massa 

och kan på så vis skapa igenkänning. Men då det endast är ett fåtal som driver WoM – 

effekterna är det fördelaktigt att arbeta även med mer definierade målgrupper för budskapet. 

De moderna medierna kan identifiera och bearbeta dessa individer, för att sedan de ska skapa 

positiva spridningseffekter. 

  

Diversifiering är viktigt för företagen vi har intervjuat. Genom att diversifiera sin 

marknadsmix kan man nå ut till potentiella kunder i olika köpskeden. Då olika personer 

beroende på köpskede behöver bearbetas med olika metoder talar de intervjuade gemensamt 

om vikten av att använda både traditionella och moderna medier i sin marknadsföring. De 

effekter som behandlas i teorins Word of Mouth tratt (Se figur 4), är därför applicerbara även 

i traditionella medier. Genom att använda en kombination av både moderna och traditionella 

kanaler kan fler påverkas i flera skeden. En positiv effekt kan därmed uppnås genom 

diversifiering. 

  

WoM är viktigt för företagen, och något som ständigt efterfrågas. Genom en kombination av 

moderna och traditionella medier, samt en ökad användning av sociala medier, kan företagen 

lättare påverka WoM idag. Den teknologiska utvecklingen gör det möjligt att lättare 

identifiera påverkare, men även att bemöta negativa kommentarer på ett effektivare sätt. 

 

 

6.5 Web 2.0 

De traditionella mediernas värde består i deras förmåga att skapa engagemang och 

varumärkeslojalitet. Genom att påminna konsumenterna om varumärkets existens, ökar 

chansen att vara det första märke som associeras med en specifik vara. Genom att använda sig 

av traditionella mediers förmåga att skapa igenkänning och engagemang, i kombination med 

de moderna mediernas förmåga att bygga upp varumärkessällskap kompletterar de varandra. 

Individer med en känslomässig relation till varumärket kommer i högre grad sprida positiva 

åsikter om varumärket vidare. Aktivitet på Web 2.0 leder enligt teorin till att ett varumärke 

hamnar ”top of mind”. I praktiken är det istället de traditionella medierna som används för att 

skapa associationer. Det betyder inte att engagemang online inte kan uppnå liknande effekter, 

men traditionella medier anses fortfarande vara det bästa medlet för det idag. 

  

Web 2.0 har minskat kostnaderna för en reklamkampanj. Genom att använda sig av digitala 

medier kan man snabbare, effektivare och billigare få ut sitt budskap. Daniel Sparr säger 

  
“Det är inte så sannolikt att du ser en annons i en tryckt tidning och faktiskt 

knappar in en URL på din dator och sen går in och beställer, så kostnaden 

per konvertering kan ju bli väldigt hög. Det är ju svårt att rättfärdiga en 

kampanj som slutar med att du har i princip betalat 2000 kr per 

konvertering”  

 

- Daniel Sparr, VD La Bás 
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Citatet visar på den uppfattning som existerar om att traditionella media är mindre effektivt 

när man ser från exponering till faktiskt köp. Genom möjligheterna att identifiera responsen 

på kampanjerna snabbare, kan negativa kommentarer och åsikter bemötas och behandlas mer 

effektivt. Det nya klimatet som Web 2.0 innebär har möjliggjort för företagen att agera mer 

effektivt och samla mer information än tidigare. 

 

 

6.6 Synergieffekter 

Angående de synergieffekter som kan uppstå när man både har traditionell och modern 

marknadsföring med i sin marknadsföringsmix är åsikterna skilda. De flesta är överens om att 

TV och utomhusreklam drar mycket trafik till digitala plattformar medan de flesta har svårt 

att se samma effekt när det gäller tidningar i printform. Av samma anledning verkar de flesta 

säga emot att marknadsföra sig i tryckt press när reklamen är riktad mot millennials. 

 

“Det finns exempel med Max Hamburgare, dom vet jag, dom hade siffror 

på det här. De såg att så fort det var reklamtid så drev det aktiviteten i 

mobiler framförallt, för att folk sitter oftast och tittar på TV och så fort 

reklamtid kommer så sätter man igång mobilen för man orkar inte titta på 

reklam men i och med att du hör det så surfar du ändå in på dom grejerna” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

 

Rodrigo Graviz tar upp ett exempel på hur TV kan aktivera en passiv konsument till att bli 

aktiv. Han tar Max Hamburgare som exempel som jobbar mycket med Tv-reklam och att folk 

som har på TV i bakgrunden undermedvetet snappar upp detta och trafiken till Max digitala 

plattformar får en stor ökning under tiden då deras reklamer går på TV. Enligt Kumar, Greene 

och Choi (2016) är detta ett exempel på hur man via traditionella medier kan aktivera en 

konsument och få dem att själva söka vidare information på de digitala kanalerna. Det ger en 

bra grund för en kampanj och får konsumenten att aktivt vara med i processen och sökandet 

efter information. Delningen av erfarenheter på internet kan även hjälpa reklamen i 

traditionella medier som TV. Genom att budskapet sprids i moderna kanaler får den 

traditionella reklamen större genomslagskraft när budskapet sänds och når fler individer. 

 

Synergieffekterna uppkommer enligt Kumar, Choi & Greene (2016) under olika stadier i 

produktlivscykeln. Om det finns ett stort antal produkter i samma kategori som marknadsför 

sig via sociala medier så kan det vara fördelaktigt att satsa på traditionell media för att sticka 

ut. Daniel Sparr på La-Bás pratar om att det är väldigt dyrt att nå millennials genom sociala 

medier eftersom att de är en populär grupp att nå. Då kan det enligt Kumar, Greene & Choi 

(2016) vara fördelaktigt att använda en annan kanal, som de traditionella för att sticka ut inom 

sin egen produktkategori. De olika typerna av medier skapar inte endast direkta 

synergieffekter, utan fungerar som verktyg för att effektivisera och anpassa marknadsföringen 

vid olika tillfällen. Genom att använda sig av både moderna och traditionella kanaler, minskar 

risken att ens budskapet påverkas negativt av yttre faktorer. Det får stöd i empirin då samtliga 

av de intervjuade påpekar vikten av en kombination av kanaler. 
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De traditionella sätten att marknadsföra sig har inte bara funnit en konkurrent i de moderna 

medierna utan i vissa fall, som utomhusreklam, funnit en partner som kan boosta synligheten 

av reklamen. I AdWeek så beskriver man hur en väl genomförd utomhuskampanj inte längre 

är geografiskt begränsad av vart den är, utan det handlar mer om hur den är utförd. Är den 

tillräckligt väl utförd så tar internet över och sprider budskapet till den stora massan som 

antagligen inte hade gått förbi och sett den fysiska reklamen med sina egna ögon. Detta 

samspel mellan modernt och traditionellt skapar synergieffekter där det traditionella och det 

moderna boostar varandra och konsumenten får fler touchpoints i sin medieresa, 

 

Ytterligare exempel på hur moderna medier kan hjälpa och öka effektiviteten av traditionella 

medier är att de förmår potentiella kunder att testa nya produkter. Genom att minska 

förutfattade meningar, och uppmuntra till att våga prova, får företagen en chans att sätta sina 

produkter direkt i konsumenternas händer. Mats Henriksson tar i sin intervju upp att det inte 

nödvändigtvis är direkta köp som är synergieffekten. Han exemplifierar genom att visa att tv 

reklam kan förmå tittare att söka information online, vilket sedan resulterar i att de kan få en 

gratis testprodukt. Genom att använda de två typerna av media har man förmått en passiv 

tittare att aktivera sig, och även testa produkten. Ifall en testprodukt lever upp till den 

förväntade kvalitén eller överträffar den, ökar chansen för återköp.  

 

 

6.7 Utomhusreklam 

De intervjuade är alla överens om att, trots den digitala utvecklingen, har utomhusreklam en 

plats i framtidens marknadsmix. De pekar gemensamt på att utomhusreklamen utvecklas och 

blir i större utsträckning digital. Det gör att annonsörer kan bli mer effektiva. Samma yta kan 

med hjälp av en digital skärm annonseras på av ett flertal annonsörer. 

  
”deras framtid är väldigt stark eller vad man ska säga, det ser bra ut 

eftersom de håller nu på att förvandla många av de här ytorna som finns på 

stan till digitala skärmar. Det kanske inte betyder så jättemycket för dig 

som går förbi som ser det här, eftersom i många städer kommer dem inte 

vara något rörligt till exempel det kommer se ut som en bakbelyst tryckt 

annons, men distributionen kommer bli enklare, och det kommer vara 

effektivisering av ytorna” 

  
- Christian Hess, Projektledare, Kundansvarig och Rådgivare IUM 

  

Genom att digitaliseringen har ökat har dessa blivit allt vanligare (Koeck och Gary. 2014). 

Utomhusreklam har blivit ett mer attraktivt marknadsföringsmedel då kostnaderna inte 

behöver täcka en hel period, utan endast när annonsen visas. Flexibiliteten i annonseringen 

ökar segmenteringsförmågan. Vid våra djupintervjuer har flertalet personer indikerat att de 

inte anser att utomhusreklam kommer vara ett traditionellt medium i framtiden, så som 

exempelvis tidningar. De tror att utomhusreklam kommer att moderniseras till den grad att 

benämningen traditionell blir missvisande. Detta stöds av teorin som lyfter fram den nya 

typen av kampanjer som med hjälp av digital utomhusreklam vill uppnå spridningseffekter 

och uppmärksamhet hos fler än de som befinner sig på platsen. 
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Den positiva attityden till utomhusreklam i förhållande till reklam på internet ger möjligheter 

att vara mer kreativ i mediet. De positiva attityderna till utomhusreklam kan föras över till 

varumärket för att sedan göra konsumenterna mer positivt inställda till samma varumärkes 

internetreklam. Positiva attityder till företaget bidrar till att skapa en ökad köpfrekvens, samt 

leder till att WoM – effekter kan uppstå. Eftersom målgrupperna inte kommer sluta att röra 

sig utomhus, tror Hess (IUM) att det finns en möjlighet att fler företag blir allt mer beroende 

av utomhusreklam som sitt främsta massmedium. Även millennials som minskat sin aktivitet i 

de andra traditionella medierna, befinner sig utomhus och kommer därmed vara fortsatt 

nåbara av utomhusreklam. 

   
“Ju äldre man är desto mer traditionellt går man. Ju yngre man är så är det 

mycket mer modernt. Snapchat till exempel är ju mycket större bland yngre 

än det är bland äldre. Facebook fortfarande men det börjar öka bland dom 

äldre också. Digitala medier är ju mer bland yngre skulle jag säga” 

 
- Frida Åhman, Projektledare OMD. 

  

I citatet ovan exemplifieras problemen många traditionella medier står inför. Men eftersom 

utomhus är en plattform som samtliga individer rör sig på oavsett ålder är det ett högst 

relevant medium att använda. Den ökade segmenteringsförmågan har även gjort att man kan 

minska övertäckningen i utomhusreklam och exempelvis endast visa sitt budskap vid 

specifika tidpunkter. En annons behöver bara visas när målgruppen för budskapet befinner sig 

på platsen. Daniel Sparr påpekar även att utomhusreklam är ett medium som drar trafik till 

internet, och således fungerar som ett bra komplement till de moderna kanalerna. 

  

  

6.8 TV reklam 

Linjär tv är fortfarande ett av de starkaste om inte det starkaste mediet i dagsläget för att nå ut 

till den breda massan. Men enligt intervjuerna framkommer det att de vi intervjuat tror att tv 

reklamens betydelse och effekt kommer att minska. Speciellt gällande de yngre 

generationerna som är mer på sociala medier. Detta ger däremot upphov till synergieffekter 

mellan de två. 

 

“Det kanske är tillräckligt intressant för att dom ska gå till Facebook eller 

någon annan sida och därigenom ta sig till en sida med en demo där man 

kan få ett gratis exemplar.” 

 

- Mats Henriksson, Marketing manager Prosales 

 

Mats Henriksson beskriver hur en tv reklam skulle kunna ge upphov till ett köp eller att en 

produkt testas genom digitala medier. 

 

Svagheten med tv reklam är att träffsäkerheten är svag och kan lätt leda till övertäckning 

vilket är då man träffar grupper som inte ingår i målgruppen. Vilket de vi har intervjuat tycker 

är ett slöseri med resurser som skulle kunnat användas på ett effektivare sätt. Enligt Mats 
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Henriksson och andra som vi har intervjuat är tv reklamens största svaghet att det inte går att 

mäta resultatet på en kampanj på ett definitivt sätt. Det går att mäta hur många som såg 

reklamen och vilken spridning den har haft och det går att mäta hur mycket du har sålt om det 

är ditt mål. Men att veta hur mycket som köptes på grund av reklamen, så att det går att mäta 

hur mycket det kostade per sälj, är väldigt svårt då det är flera saker som påverkar köparna.  

 

“Jag tror ändå att det finns anledningar att ha reklam i TV, som man 

måste nu för tiden hitta den individen som man vill marknadsföra sig till 

och skapa små mediaresor där man måste använda flera olika kanaler på 

vägen. Individen har ju olika touchpoints där man måste beröra. Ibland 

kan det vara i bilen och ibland kan det vara när man sitter med sina 

småsyskon och kollar på Idol eller vad det nu må vara.” 

 

- Rodrigo Graviz, VD Graviz 

 

Tv reklam anses enligt de som vi har intervjuat att vara en kanal där man kan nå väldigt 

många och influera dem. Enligt Rodrigo Graviz så är tv fortfarande en viktig del i en individs 

mediaresa där individen exponeras för reklamen på olika platser och på olika sätt. Detta i 

kombination med andra mediekanaler gör att tv reklamen har ett stort inflytande då det är en 

kanal som alla åldrar använder sig av. Enligt Mats Henriksson så kommer tv reklam i 

framtiden troligtvis att bli mer one to one baserad vilket betyder att reklamen kommer att bli 

mer och mer specialiserad och riktad mot individen som kollar på den. Detta säger Henriksson 

då han tror att tv kommer att bli mer databaserad och kommer på så sätt kunna analysera 

individuella användare. Med detta menar de vi har intervjuat att tv kommer att bli mer 

digitaliserat och individanpassat.     

 

 

”Vad är tv idag? Är det rörligt media så ökar det i tittande på rörligt vi tittar 

på men kanske tittar på andra apparater, men det är samma typ av program. 

Program, filmer och sådär. Men man använder flera olika apparater. Tv 

som annonsmedium kommer ju minska i betydelse, eftersom fler försvinner 

iväg till kanske, Netflix eller SVT play”  

 

- Christian Hess, Projektledare, Kundansvarig och Rådgivare IUM 

 

Tv reklam förutspås inte ha samma betydelse i framtiden av de som vi har intervjuat. En av 

anledningarna till detta är att de program som skapas för tv ofta också kan ses på internet via 

applikationer som Netflix och SVT play. Vissa av dessa applikationer har också reklam 

medans andra tar betalt för att kunden inte ska se någon reklam, vilket gör att färre tittar på 

programmet på tv och fler tittar på det på internet där reklamen inte är med.   

 

 

6.9 Tidningsreklam 

Intervjuerna som vi har hållit i talar sitt tydliga språk angående reklam i tryckt press. Det är 

olika grader av pessimism och vissa som ser att det finns positiva aspekter med att ha med 

tryckt press i sin marknadsföringsmix. Men när det gäller att nå millennials så är de flesta inte 

helt övertygade om att det är rätt väg att gå. Detta ger en liten fingervisning om det hur det 
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kommer att se ut i framtiden när millennials är i den åldern som dagens huvudkonsumenter av 

tryckt press är. Enligt Tomas de Souza så tänker även dem att reklamen i deras tryckta 

upplaga är mer riktad åt det äldre segmentet.  

  

Gratistidningar är ett undantag där två av de vi intervjuade anser att det fortfarande är ett 

effektivt medium att annonsera i. Gratistidningarna har funnit sin nisch och folk verkar 

fortfarande uppskatta tryckt press när det är gratis och kravlöst. Du kan ta en tidning på väg 

till tunnelbanan utan att behöva binda dig till att ens läsa den. Tomas de Souza på 

Sydsvenskan menar att man kan segmentera på ett effektivt sätt med gratistidningar som man 

skickar ut, t.ex. lokaltidningar, då man kan marknadsföra lokala företag till just den delen av 

landet som har företaget i närområdet. 

  

Det är svårt att uppnå samma synergieffekter som mellan t.ex. TV och Internet med 

dagspress. Även linjär TV går att få rätt så interaktivt med live feed från Twitter, eller någon 

annan plattform, i bild. Enligt Daniel Sparr så är det svårt att generera trafik till hemsidan 

genom att annonsera i tryckt press. Det krävs mer commitment från konsumenten att se, 

memorera, ta upp datorn/smartphonen, öppna webbläsaren, knappa in en lång adress med 

krångliga symboler än att klicka på en banner i din Facebook-feed. 

  

Däremot så är, enligt Rodrigo Graviz, specialist tidningar som riktar sig till en speciell 

nischad grupp fortfarande mer pricksäkra i att nå rätt konsument än Facebook. Då på grund av 

att personen i fråga kan ha varit ”oärlig” i sina vanor på Internet och klickat i andra intressen 

än de som de faktiskt är intresserade av. En person som går och köper en specialist tidning 

kommer med allra största sannolikhet ha ett djupt intresse och vara mottaglig för reklamen. 

  

En annan aspekt är att folk i allmänhet inte har så hög tillit till press. Människor litar mer på 

recensioner och utlåtande från andra privatpersoner, vilket är en stor fördel som företag kan 

använda sig av på ett annat sätt i interaktiva medier än i en tryckt tidning. Word of mouth 

effekten är svårmätt i tidningar, och i digitala plattformar så kan engagemang och 

användarrecensioner mätas. I tidningar så uppnår du inte effekterna som du får med E-WoM. 

Du se inte meddelanden och åsikter från folk som du har ett personligt band till något som 

enligt Levy och Gvili (2015) ger en legitim och uppskattande känsla, utan du ser åsikter som 

är tryckta och ser inte reaktioner på artikeln eller reklamen.  
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7. Slutsats 

 

Syftet med undersökningen var att få klarhet i hur användbara de traditionella medierna 

fortfarande är i dagens samhälle. Vi har kommit fram till att synergieffekter existerar vid 

användandet av både traditionell och modern marknadsföring (Kumar, Choi och Greene. 

2016). Tidigare teorier har talat för detta samband och vi har funnit stöd i empirin. Samtliga 

av de intervjuade har upplevt större positiva effekter vid användandet av en kombination. 

 

Vår analys visar att de traditionella medierna fortsätter att vara relevanta, och kommer att vara 

det inom den närmaste framtiden. Undantaget är som beskrivits tryckt media som antagligen 

kommer att försvinna tidigare än de övriga. Den teknologiska utvecklingen har dock påverkat 

de traditionella medierna och förändrat deras utformning och betydelse (Koeck och Gary. 

2014). Utomhusreklam har digitaliserats, vilket medfört att större och mer grandiosa projekt 

kan utföras (Koeck och Gary. 2014). Digitaliseringen har även effektiviserat traditionell 

utomhusreklam och gjort det till en mer attraktiv kanal för marknadsförare. Tv reklam 

fortsätter att vara en viktig byggsten för marknadsförare men har förändrats till att bli mindre 

linjär och mer individanpassad. Utvecklingen minskar Tv reklams bredd, men möjliggör mer 

individanpassad reklam. 

 

Analysen har därför lett fram till att de traditionella medierna har fortsatt betydelse dels på 

grund av att de fyller funktioner som inte de moderna medierna tillfredsställer, samt att de 

fungerar som ett komplement och driver trafik till de moderna kanalerna. De moderna 

kanalerna påverkar även konsumenter att bli mer mottagliga för reklam som sänds i 

traditionella medier. De aktörer som arbetar med tryckt media övergår allt mer till digitala 

plattformar, och därmed minskar tryckt medias värde för marknadsförare. 
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8. Diskussion 

 

I den här uppsatsen har vi sett att det finns en relativt stark konsensus av synen på traditionell 

vs. modern marknadsföring. Det finns fortfarande verktyg inom den traditionella 

marknadsföringen som är mycket användbara för den moderna marknadsföraren. Det kommer 

fram nya sätt att kombinera det traditionella till det moderna i takt med att tekniken går 

framåt. Vi ser tendenser till att tryckt media verkar få mindre och mindre slagkraft och är ett 

medium som vi tror snart kommer att få se sig besegrat av sina digitala konkurrenter. Vi har 

kommit till en punkt när det inte längre är krångligt att läsa sin dagstidning på sin surfplatta 

vid frukostbordet utan snarare att det är mycket smidigare. Pappersvarianten har blivit obsolet 

då nyheterna redan är “gamla” nyheter när pappret landar i din brevlåda.  Även om man anser 

att det kan vara pricksäkert att t.ex. annonsera i specialist tidningar tror vi inte att 

utvecklingen kommer stanna eller gå tillbaka från det läget vi befinner oss i nu. Det kommer 

snarare att bli mer förfinade plattformar för specialister online, där man kan träffa minst lika 

pricksäkert som i en pappersutgåva.  

 

Utomhusreklam är ett av de traditionella medier som vi har sett fått en helt ny roll i dagens 

medielandskap. Snarare än att utomhusreklam skulle vara hotad av det nya digitala klimatet 

så har den fått en helt ny roll där den arbetar i tät synergi med internet. Utomhusreklam har 

gått från att vara en lokal reklamform som träffar få i närområdet, till ett globalt verktyg som 

genom sociala medier och andra plattformar på internet kan spridas över hela världen. Av de 

vi har intervjuat har tongångarna varit positiva från alla och att utomhusreklam drar mycket 

trafik till internet.  

 

Vilka kanaler som används vid marknadsföring följer trenden av hur många konsumenter av 

mediet som existerar. Genom att allt fler personer överger de traditionella kanalerna, tappar 

dessa i betydelse för marknadsförare. Som svar på den teknologiska utvecklingen förändras 

och anpassas många traditionella kanaler för att överleva. Den utveckling vi ser, möjliggör för 

kanaler såsom utomhusreklam att fortsätta vara relevant, i en ny roll. Utvecklingen medför att 

man bör utvärdera de traditionella kanalernas effektivitet efter det genomslag de har idag. 

 

Vi har under vårt arbete uppmärksammats att det finns fördelar med att kombinera de olika 

typerna. I dagsläget har de traditionella medierna en större täckning och når ut en bredare 

massa. Traditionella medier är bättre på att bygga varumärke och kan ge ökad legitimitet till 

ett företags annonsering. Vi tror därför på kort sikt att det kommer vara fortsatt viktigt att 

implementera dessa i marknadsföringen. Vad som kommer hända på längre sikt är svårt att 

förutspå, men då många unga växer upp med en ökad digitalisering, är det möjligt att de 

moderna kanalerna till slut helt slår ut traditionella kanaler, såsom linjär Tv och tryckta 

tidningar. 

 

Vi tror att detta kan bero på att millennials och alla som relativt tidigt har lärt sig att använda 

den nya tekniken har en annan, mer klar bild av hur sociala medier fungerar. Man är 

uppvuxen med tekniken och man har vant sig vi att sortera alla de intryck som man dagligen 

får via reklam digitalt medan de äldre generationerna är uppvuxna med en mindre utsatthet 
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för reklam. Vi tror därför att det kan vara detta som gör de äldre mer köpvilliga. De är lätta 

måltavlor då de ej har byggt upp en rationell syn på alla de annonser som når dem. 
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9. Rekommendationer till praktiker 

 

Vår analys visar att om budgeten tillåter är en mix av kompletterande media att föredra. För 

att underhålla alla delar av varumärket och produkterna är det idag viktigt att ta med både 

traditionella och moderna medier. Företag med en mindre marknadsföringsbudget bör 

identifiera vilka medier deras målgrupp använder och allokera sina resurser därefter. 

Utomhusreklam är ett effektivt medium ifall man inte har en klart definierad målgrupp, då 

alla delar behovet att förflytta sig från punkt A till punkt B. 

 

 

10. Förslag till vidare forskning 

 

Den ständiga teknologiska utvecklingen gör att markandsföringsklimatet ständigt förändras. 

Det är därför en relevant fråga att ställa sig, vilka medier som är relevanta att investera sin 

marknadsföringsbudget i och vilka som är påväg att försvinna. Fokus för denna uppsats har 

varit på marknadsföring mot olika ålderssegment och de olika mediernas övergripande 

betydelse. Ett förslag på vidare forskning, är att undersöka hur olika produkttyper påverkar 

vilken mix som är optimal. Det skulle fungera som ett bra komplement till de slutsatser som 

tagits fram i vårt arbete. En kvantitativ studie med indelning av olika branscher skulle ge en 

klarare bild över vilka medier som är starkast i respektive bransch. Branschindelningen vore 

intressant då det skulle ge praktiker en möjlighet att enklare utvärdera sin 

marknadsföringsmix samt möjliggöra för respektive media att planer sin framtida utveckling. 

 

 

11. Kritik av uppsatsen 

Ämnet som vi har valt att skriva om är så otroligt brett att det kan vara svårt att analysera 

eftersom att alla produkter som ska marknadsföras har en egen optimal marknadsmix. Det 

finns antagligen produkter vars optimala marknadsföringsmix innebär att enbart annonsera i 

dagstidningar, även om vi kommit fram till att det generellt inte är rätt väg att gå. Det är svårt 

att inte börja generalisera när man skriver om en hel plattforms marknadsföringsmöjligheter 

och vi är medvetna om att ytterligare studier kan genomföras i ämnet. Man skulle kunna få 

mer konkreta resultat om man valde att specificera marknadsföringsmixen för en viss produkt 

eller ett visst segment, men det är inte målet med denna uppsats. Vår ambition har varit att 

visa hur inflytelserika personer inom marknadsföring ser på de olika mediernas användbarhet 

idag.  
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