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Sammanfattning 
 
På den svenska mediemarkanden har det skett förändringar, vilket resulterat i att 
konsumenters medievanor fragmenterats. Trots att antalet medier ökat så har den 
sammanlagda tiden som en person spenderar med de olika medierna inte tilltagit. Samtidigt 
som en individ ser på Tv, kan denne lyssna på radio och/eller chatta på Internet. Ovanstående 
faktorer tillsammans med ny teknik som möjliggör bortfiltrering av reklam, har lett till att 
dagens konsumenter erhållit ökad kontroll över vilka reklambudskap de väljer att ta del av. 
Följaktligen har konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet stigit och idag gäller det 
för företag att finna nya vägar för att målgruppen skall uppmärksamma just deras produkter. 
Ett sätt att göra det är att, via interaktiva medier, få konsumenter att själva vilja söka upp mer 
information om företagens erbjudanden. Frågan är dock om interaktiva medier är effektiva 
kommunikationskanaler för alla produktkategorier. 
 
Genom samtal med både mediebyråer och företag, undersöker vi i denna magisteruppsats om 
företag som säljer produkter som karaktäriseras av ett lågt engagemang kan använda sig av 
interaktiva medier för att effektivisera sin marknadsföring. För att få ett mer välgrundat 
resultat, har vi även studerat tre företags hemsidor. 
 
Med stöd från teorier och med empirin som underlag har vi kommit fram till att för att 
interaktiva medier skall kunna bidra till en effektivare marknadsföring av lågengagerade 
produkter, bör dessa företag inte exkludera massmedierna i sin mediemix utan genom dessa 
hänvisa till de interaktiva verktygen. För att lyckas med det måste dessa företag  hitta ”den 
engagerade nyckeln”, dvs. ett intresse som från början nödvändigtvis inte finns kring 
produkten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelbegrepp: 
Interaktivitet, interaktiva medier, lågengagerade produkter, kommunikation, reklam 
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Abstract 
 
Change has taken place on the Swedish media market, which has resulted in fragmentation of 
consumers’ behaviour towards media. Despite a larger number of medias available, the total 
time spent per person on media-usage has not increased. The individual can, as he is watching 
television, simultaneously listen to the radio and/or chat on the Internet. With a combination 
of the factors mentioned above and new technology which enables de-filtration of 
commercials, the consumers of today have gained control over which commercial messages 
they wish to take part in. Consequently, competition regarding consumer attention has been 
intensified and in the society of today it is of out most importance that companies develop 
innovative strategies in gaining target group attention concerning their products. One 
approach to this is to, through interactive medias, have the consumer himself want to retain 
more information about the specific offer of a company. Although the question is if 
interactive medias are effective channels of communication for all product categories.  
 
Through discussions with media agencies and companies offering low-involvement products, 
we aim in this master thesis to examine whether companies which sell items categorised as 
low-involvement products can use interactive medias to make their marketing more effective. 
To retrieve a more trustworthy result, in addition to this, three companies’ homepages were 
also analysed. 
 
With the support of theory as well as empiric evidence we have reached the conclusion that 
for interactive medias to be able to contribute to more effective marketing of low-involvement 
products, these companies ought not to exclude usage of mass-medias in their media-mix but 
instead through these, refer to the interactive tools. To succeed with this, these companies 
have to find “the key of involvement”, hence, an interest which initially not necessarily is 
found around the product. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key concepts: Interactivity, interactive medias, low-involvement products, communication, 
commercial 

 3



Innehållsförteckning 
    
1. INTRODUKTION .............................................................................................................................................. 5 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................................................... 5 
1.2 PROBLEMDISKUSSION .................................................................................................................................... 7 
1.3 FORSKNINGSFRÅGA ....................................................................................................................................... 8 
1.4 SYFTE ............................................................................................................................................................ 8 
1.5 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 8 

2 METOD ............................................................................................................................................................. 10 
2.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................................................................. 10 
2.2  ANSATS....................................................................................................................................................... 11 
2.3 KÄLLKRITIK................................................................................................................................................. 11 

3 SVERIGES MEDIEUTVECKLING OCH ANNONSMARKNAD.................................................................. 13 
3.1 PRESS........................................................................................................................................................... 14 
3.2 TV ............................................................................................................................................................... 15 
3.3 RADIO.......................................................................................................................................................... 16 
3.4 DIREKTREKLAM........................................................................................................................................... 17 
3.5 INTERNET..................................................................................................................................................... 17 
3.6 SVENSKARS MEDIEANVÄNDANDE ................................................................................................................ 19 

4 KUNSKAPSINHÄMTNING............................................................................................................................. 20 
4.1 INTERAKTIVITET .......................................................................................................................................... 20 
4.2 MARKANDSFÖRING VIA INTERAKTIVA MEDIER ............................................................................................ 23 

4.2.1 Interaktiva marknadsföringsverktyg..................................................................................................... 25 
4.3 ENGAGEMANG OCH MOTIVATION................................................................................................................. 29 

5 EMPIRI .............................................................................................................................................................. 32 
5.1 MEDIEBYRÅN CARAT................................................................................................................................... 32 
5.2 MEDIEBYRÅN OMD..................................................................................................................................... 35 
5.3 MEDIEBYRÅN MINDSHARE .......................................................................................................................... 37 
5.4 YES.............................................................................................................................................................. 41 
5.5 OATLY ......................................................................................................................................................... 43 
5.6 STUDERANDE AV HEMSIDOR ........................................................................................................................ 45 

5.6.1 Colgate ................................................................................................................................................. 45 
5.6.2 Karamellkungen ................................................................................................................................... 46 
5.6.3 Gevalia ................................................................................................................................................. 48 

6 ANALYS ........................................................................................................................................................... 50 
6.1 INTERAKTIVITET .......................................................................................................................................... 51 
6.2 MARKNADSFÖRING VIA INTERAKTIVA MEDIER ............................................................................................ 51 
6.3 ENGAGEMANG OCH MOTIVATION................................................................................................................. 54 

7 SLUTSATSER................................................................................................................................................... 57 

8 AVSLUTANDE DISKUSSION ........................................................................................................................ 58 
8.1 REFLEKTIONER OCH TANKAR EFTER ARBETETS GÅNG ................................................................................. 58 
8.2 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .......................................................................................................... 59 

10 REFERENSLISTA .......................................................................................................................................... 60 

BILAGOR............................................................................................................................................................. 64 
BILAGA 1 - FRÅGEMALL FÖR SAMTAL MED MEDIEBYRÅER................................................................................ 64 
BILAGA 2 - FRÅGEMALL FÖR SAMTAL MED FÖRETAG........................................................................................ 66 
BILAGA 3 - MALL FÖR STUDERANDE AV HEMSIDOR .......................................................................................... 68 

 4



1. Introduktion 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta kapitel innehåller en inledning, bakgrund samt en ingående problemdiskussion till vår 
studie och det område vi ämnar undersöka. Detta mynnar sedan ut till en specifik 
forskningsfråga samt syftet vi har med uppsatsen.  
___________________________________________________________________________ 
 
Det sker ständigt förändringar i dagens samhälle och för att företag och organisationer ska ha 
möjlighet att överleva krävs en hög grad av situationsanpassning. Förändringarna handlar inte 
endast om rent tekniska detaljer såsom nya produkter eller tjänster. Utvecklingen i dagens 
medier och reklambudskap medför även en viktig förändring i konsumenternas beteende, 
vanor och inställning. Enligt artikeln ”Crowned at last” från The Economist (2005) har ett 
ständigt ökat utbud av varumärken och reklambudskap lett till minskat intresse och högre 
filtreringsförmåga hos konsumenterna. På grund av den ökade konkurrensen på marknaden 
tvingas annonsörerna att anstränga sig mer än tidigare för att kunna nå ut och 
uppmärksammas av sina slutkonsumenter (Crowned at last, 2005).  
 

1.1 Bakgrund  
 
På konsumentmarknaden1 har det skett ett maktskifte. För ca 40 år sedan var det företagen 
som besatt makten eftersom de styrde konsumenternas val och köp av varor och tjänster 
(Normann, 2001). De produkter som tillverkades producerades endast av ett mindre antal 
konkurrerande företag, vilket medförde att konsumenterna hade begränsad valmöjlighet och 
fick nöja sig med de varor som fanns. I takt med att antalet producerande företag ökade 
överfördes en stor del av makten till återförsäljarna. På grund av ett ökat utbud av liknande 
varor kunde återförsäljarna välja vad de ville köpa in för att sedan sälja till slutkonsumenten. I 
dag ligger dock makten hos konsumenterna, eftersom de har möjligheten att välja bland 
oändligt många likartade produkter och tjänster som olika företag erbjuder. I dagens samhälle 
måste företagen bevisa för sina konsumenter varför just deras produkter är de bästa på 
marknaden (Normann, 2001). Det är inte bara att antalet företag och varumärken ökat som 
medfört att kunden erhållit mer makt. En annan anledning är att antalet 
kommunikationskanaler ökat. 
 
Det har hänt mycket på mediemarknaden sedan dagspressen introducerades i och med att 
Aftonbladet grundades år 1830. Varje gång ett nytt media introducerats för allmänheten har 
annonsörerna utnyttjat den nya kommunikationskanalens fysiska egenskaper - såsom färg, 
ljud, och rörliga bilder - för att skapa intresseväckande budskap (Fortin et al, 2005). Enligt 
Nordicom-Sverige 2 (Mediesverige 2004, 2004) har de traditionella medierna fått konkurrens 
från nya interaktiva kommunikationskanaler sedan det 1995 blev tillåtet med reklam på 
Internet. Det ökade utbudet och användandet av olika medier har gett konsumenterna en 
                                                           
1 Med konsumentmarknaden menar vi marknaden där privatpersoner är köpare och slutkonsumenter av 
företagens produkter. 
2 Nordicom (Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning) är en institution med 
uppgift att samla in, bearbeta, analysera och presentera statistik och annan kunskap om våra massmedier. 
Nordicoms grundtanke med dess verksamhet är att fungera som kunskapsförmedlare för att öka förutsättningarna 
för forskning om medier, samt mediepolitik och utveckling av mediebranschen. Nordicoms arbete har bl. a. 
resulterat i ett antal publikationer (Nordicom, 2005).   
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väsentligt ökad tillgång till information om företag, varor och tjänster som finns på 
marknaden. Annonsering på Internet och e-handeln har under de senaste två åren stigit 
kraftigt och denna trend kommer enligt en undersökning gjord av IRM 3 (2005) att fortsätta i 
samma riktning under de nästkommande åren.  
 
I dag möts konsumenterna av tusentals reklambudskap dagligen (Dahlén, 2002). Många har 
blivit kritiskt inställda till reklam och mycket pekar på en stark vilja från konsumenterna att få 
ökad kontroll på vilka media och marknadsföring som de utsätts för (Bruner, 2005; Crowned 
at last, 2005; Target Practice, 2005). Antalet medier och kommunikationskanaler har ökat 
men enligt Nordicom-Sverige (Mediebatometer 2004, 2005) har detta inte bidragit till någon 
avsevärd ökning i konsumenternas medieanvändningstid. Snarare pekar det på att 
mediemarknaden har fragmenterats.  Det har även blivit vanligt att en konsument använder 
flera medier parallellt. Exempelvis kan en person samtidigt som denne ser på TV, även surfa 
på Internet och läsa en dagstidning. För företagen innebär det här att det blir svårare att nå 
fram till konsumenterna.  
 
Ytterligare en orsak till att företag har fått svårare att nå ut till sin målgrupp med reklam är 
den nya tekniken som möjliggör att konsumenterna kan filtrera bort reklam som visas i olika 
medier. Exempel på detta är inspelningstekniken PVR4 som erbjuder konsumenter att spela in 
ett program digitalt utan reklaminslagen. Konsumenten kan även undvika reklaminslagen på 
radio genom att själv spela in sina favoritlåtar på en MP3-spelare och lyssna på låtarna i lugn 
och ro utan reklam och radioprat som avbryter. På Internet finns olika blockerare vilka hindrar 
reklam att komma upp på användarens skärm.  
 
Enligt Jedbratt (2002) har konkurrensen om konsumenternas uppmärksamhet tilltagit. Det 
ökande medieutbudet och den förändrade tekniken har gett konsumenterna en större makt och 
kontroll över vilken information de vill ta del av. Individer kan välja var, när och hur de vill 
nås av företagens reklambudskap. Hur skall företagen på bästa sätt kunna nå ut med sitt 
budskap till sin specifika målgrupp, med tanke på att antalet medier blivit fler? Företag som är 
verksamma på konsumentmarknaden måste därmed vara innovativa och finna nya vägar för 
att just deras reklam skall uppmärksammas. Istället för att överösa konsumenten med 
erbjudanden angående olika produkter och tjänster gäller det att få konsumenterna att vilja 
söka upp informationen. Enligt Cederholm (2005) kan detta bli en möjlighet om företag börjar 
använda sig av interaktiva medier som en kommunikationskanal. Annonsörerna kan då med 
hjälp av interaktivitet skapa en direkt dialog med konsumenterna.  
 
Med interaktiva medier menas i denna uppsats de elektroniska kommunikationskanaler, där 
användaren tillåts medverka och påverka innehållet i meddelandet. Begreppet interaktivitet 
innebär att det sker en samverkan mellan två eller flera parter, där den ena kan vara en maskin 
(Hoffman et al., 1996). Således kan interaktivitet ses som en form av tvåvägskommunikation. 
Skillnaden är dock att den interaktiva kommunikationen sker via elektronisk utrustning. Båda 
parter skall kunna kontrollera och påverka innehållet av meddelandet med hjälp av olika val. 
Följaktligen ser vi att det är stor skillnad på interaktiv och traditionell kommunikation. Ett 
exempel på ett interaktivt verktyg på Internet är söktjänster. Konsumenten söker då upp 

                                                           
3 IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) är ett oberoende institut med syfte att kontinuerligt undersöka 
den svenska reklam och mediemarknaden (IRM, 2005).  
4 PVR (Personal Video Recorder) är en kombination av TV- och datateknik. Ett TV-program spelas in och lagras 
på en hårddisk, som sedan kan ses vid önskemål. PVR har förmågan att känna av och spela över de reklaminslag 
som dyker upp under programmets gång. På detta sätt kan tittaren helt undvika att se på någon som helst reklam 
när han/hon ser det inspelade programmet (Wikipedia, 2005). 
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information på eget initiativ genom att skriva in produktens namn. Söktjänsten letar upp 
information om produkten i fråga och sedan är det upp till användaren att välja om han/hon 
vill gå vidare för att se kostnader, inköpsställe och företag som säljer produkten.5  
 
Förutom Internetmarknadsföring håller nya vägar till interaktiv marknadsföring på att byggas. 
Hit hör bl.a. mobil marknadsföring, vilket innebär att annonsörer tar kontakt med sin 
målgrupp exempelvis via konsumenternas mobiltelefon och/eller handdator.  
 

1.2 Problemdiskussion  
 
I och med att det kontinuerligt öppnas fler kommunikationskanaler för att sprida information 
erbjuds även nya möjligheter för företag att nå sina konsumenter. Förändrat medieutbud, 
teknik samt konsumentbeteende har således skapat en ny verklighet för annonsörer, reklam- 
och mediebyråer. De medier som konsumenterna mest nyttjar är de kommunikationskanaler 
som företagen anser mest attraktiva för att sprida sitt budskap.  
 
Lindgren et al. (2001) menar att överflödet av reklam gör att den moderna människan blir mer 
resistent mot den reklam som visas. Informationsbruset ökar, samtidigt som kostnaderna för 
företagen att skaffa nya kunder stiger. Den traditionella marknadsföringen bygger på att 
avbryta människors aktiviteter och fånga deras uppmärksamhet för att kunna få fram 
företagets budskap. Trots att konsumenter må vara trötta på att dagligen bli överösta av 
tusentals reklambudskap finns fortfarande intresset av att få information om de varor och 
tjänster som finns på marknaden. Lindgren et al.( 2001) anser att skillnaden är att dagens 
konsumenter kräver att få känna sig mer delaktiga i reklamen samt att den skall vara fyndig, 
logisk, relevant och möta kundens drömmar. 
 
Den främsta skillnaden mellan traditionella medier och interaktiva medier är enligt Lindgren 
et al. (2001) hur informationen presenteras för konsumenterna. För företag innebär de nya 
medierna en möjlighet att följa konsumenten längre in i köpprocessen än vad de tidigare 
kunde. En ökad interaktivitet och att etablera en dialog med konsumenterna ställer dock högre 
krav på annonsörerna när det gäller förarbete, analys av målgrupp, kreativ utformning och 
budget.  
 
Om dagens konsumenter verkligen blivit mer motståndskraftiga mot den traditionella 
marknadsföringen som äger rum i exempelvis TV, hur effektivt är det då egentligen för 
dagens konsumentinriktade företag att fortsätta med annonsering i de traditionella medierna? 
Borde företagen ifrågasätta sin mediapolicy och överlägga nyare alternativ för att locka till sig 
fler kunder istället för att spendera resurser på traditionell envägskommunikation?  
 
Är det möjligt för företagen att uppnå en större träffsäkerhet ifall de satsade mer av sina 
resurser på att föra ut sitt budskap via interaktiva medier? De som verkligen har för avsikt att 
köpa företagets produkt skulle då vara de som tar del av företagets budskap. På så sätt blir 
kunden inte negativt inställd till informationen som visas utan känner sig mer delaktig och 
aktiv i köpprocessen än tidigare, då de blev påtvingade budskapet. Frågan är dock om de 
interaktiva kommunikationskanalerna passar alla produktkategorier?  
 

                                                           
5 I kapitel 4.1 diskuterar författarna begreppen interaktivitet och interaktiva medier utförligare. 
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Enligt Percy et al. (2001) skiljer sig nivån på en konsuments engagemang i köpprocessen 
mycket åt beroende på vilken produkt individen funderar på att köpa. Exempel på en produkt 
som framkallar högt engagemang är en bil. Då har konsumenten ett stort intresse av produkten 
i fråga och lägger således ned energi på informationssökning före ett köp. Tandkräm är ett 
exempel på en produkt där konsumenten har lågt engagemang före köpet.6 Med en 
högengagemangsprodukt är det troligt att ett interaktivt marknadsföringsverktyg fungerar 
eftersom konsumenten i detta fall på eget initiativ vill ha och därmed söker information. Hur 
fungerar det för produkter med lågt engagemang där masskommunikation ses som ett 
effektivt marknadsföringsverktyg? Kan även dessa företag utnyttja de interaktiva medierna 
för att väcka konsumenternas uppmärksamhet? 
 

1.3 Forskningsfråga  
 
Kan konsumentinriktade företag som säljer lågengagerade produkter använda interaktiva 
medier för att effektivisera sin marknadsföring? 
 

1.4 Syfte   
 
Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka konceptet interaktivitet och ifall 
interaktiva medier är en användbar möjlighet vid marknadsföring av lågengagerade produkter.  
 

1.5 Avgränsningar 
 
När vi diskuterar huruvida interaktiva medier bidrar till en effektivisering av företags 
marknadsföring, syftar vi till att budskapen som företag kommunicerar når så många i 
målgruppen som möjligt. En viktig grund till detta är konsumenters perspektiv och 
medievanor. Vi avhåller oss dock ifrån att intervjua konsumenter gällande deras 
mediebeteende.  
 
En marknadsföringsstrategis effektivitet kan även mätas kostnadsmässigt, vilket är en viktig 
aspekt och i många fall avgörande om företag ska introducera interaktiva medier till 
mediemixen. Kostnaderna för att köpa annonsutrymme eller tid i respektive medium går att ta 
reda på, men eftersom vi inte har tillgång till företagens budgetar lämnar vi detta perspektiv 
utanför uppsatsen. 
  
I uppsatsen berörs områden inom annonsering och reklambudskap samt hur dessa 
kommuniceras till allmänheten. De kreativa inslagen i reklambudskap riktade mot 
slutkonsumenter är viktiga för att beröra och fånga deras uppmärksamhet. Vi kommer 
däremot att avhålla oss från kommentarer angående skapande bild eller text och istället 
fokusera på ifall interaktiva medier kan användas för att nå ut till rätt konsumenter. 
  
Lågengagerade produkter marknadsförs vanligtvis i massmedier, samt direkt på inköpsstället. 
Vi avgränsar oss enbart till de medier som konsumenter kan använda sig av i hemmet och 
bortser därmed ifrån bio, utomhusreklam samt reklam på marknadsplatsen. 
 
                                                           
6 Konsumenternas engagemang samt köpprocessen beskrivs närmare i kap 4.2 
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Vad gäller geografiska avgränsningar beskrivs i första hand utvecklingen som sker i Sverige.  
Det är dock svårt att bortse från andra länders utvecklingsstadier såsom Nordamerika, Asien 
och övriga Europa. Detta eftersom dessa länders statistik och medieutveckling kan vara 
intressant med tanke på att det kan komma att påverka trender och förändringar även på den 
svenska marknaden. 
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2 Metod  
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga under arbetets gång. Vårt val av metod 
baseras på en diskussion då vi jämför alternativa metoder och angreppssätt. 
___________________________________________________________________________ 

2.1 Tillvägagångssätt 
 
Eftersom utvecklingen och användandet av interaktiva medier utvecklas i snabb takt har 
datainsamlingen för vår förförståelse till största del bestått av artiklar. Dessa har främst 
hämtats från tidningar, publikationer samt hemsidor som är inriktade på ämnen inom reklam, 
marknadsföring, media, kommunikation och teknik. 
 
Tillvägagångssättet i denna magisteruppsats går i riktning med det hermeneutiska synsättet. 
Detta då författarna först införskaffat sig en hög grad av förförståelse för ämnesområdet för 
att sedan tolka insamlad data i syfte att dra meningsfulla slutsatser. Enligt Gustavsson (2004) 
går hermeneutiken ut på att forskaren skaffar sig kunskap om ämnesområdet genom att 
studera och tolka data. Gustavsson (2004) menar att det hermeneutiska förhållningssättet 
bygger på fyra moment - tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. Förförståelsen 
bygger på tolkarens tidigare upplevelser och erfarenheter och ligger som grund till att denne 
sedan kan förstå, tolka och förklara det som undersöks. I den hermeneutiska processen 
samverkar de fyra momenten dynamiskt med varandra. Tolkning och förståelse kan under 
processens gång generera fördjupad förståelse. Den fördjupade förståelsen bidrar till ett 
förändrat perspektiv vilket i sin tur förändrar författarnas förförståelse.  
 
Författarna till denna studie har valt en kvalitativ undersökningsmetod. Enligt Patel et al. 
(1994) är syftet med kvalitativa metoder att forskaren skall införskaffa sig djupare kunskap. 
Strävan i undersökningen blir således att försöka förstå och analysera helheter. Ofta präglas 
det kvalitativa arbetet även av de som genomför själva arbetet. Den kvalitativa bearbetning 
som vi valt att använda oss av i denna magisteruppsats är samtal. Enligt Gustavsson (2004) är 
syftet med ett samtal, i forskningssammanhang, att insamla subjektiv data och därmed få en 
sann bild av subjektiva verkligheter. De subjektiva data kallas även för privata fakta. 
Forskaren bör enligt Gustavsson (2004) ha fokus på att få en övergripande bild av 
respondentens subjektiva verklighet. Idén med undersökningsmetoden är att få tag på 
intervjuobjektets personliga åsikter. Grundantagandet med metoden är att det finns en upplevd 
verklighet som faktiskt är tillgänglig. Uppgiften för forskaren blir således att få 
samtalsdeltagarna att förmedla de verkliga tankar de har om ett visst område. Det som skiljer 
samtal från intervjuer är att den senare metoden syftar till att ge forskaren en uppfattning om 
objektiva fakta. Vi anser att fenomenet att använda interaktiva medier för att kommunicera 
information om lågengagerade produkter inte är tillräckligt prövat för att någon av våra 
respondenter skulle kunna presentera objektiva fakta. Av den anledningen menar vi att samtal 
är en mer lämplig metod vid insamling av empiri än intervjuer.  
 
Vi har således, genom samtal med tre mediebyråer - Carat, Mindshare och OMD, fått insikt i 
hur Internetspecialister funderar kring val av mediekanal vid en reklamkampanj för produkter 
med lågt engagemang. Vi har även fört samtal med respondenter från två annonserande 
företag - Procter & Gamble samt Oatly - vilka säljer produkter som karaktäriseras av ett lågt 
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engagemang från konsumenternas sida. Ambitionen har dock varit att utföra samtal med fler 
annonserande företag till dess att det som Gustavsson (2004) kallar mättnad skulle uppstå. 
Dessvärre har tidsramen begränsat oss till att endast genomföra samtal med två företag. För 
att öka möjligheten till värdefulla slutsatser har vi därför även studerat tre andra annonserade 
företags hemsidor- Colgate, Karamellkungen och Gevalia - samt deras interaktiva 
marknadsföringsaktiviteter. Som underlag har vi utarbetat en mall för att ge vägledning i vilka 
faktorer vi ska undersöka då vi studerar hemsidorna. Detta har skett med hjälp av sex 
komponenter som Dholakia et al. (2000) tar upp för att en hemsida skall uppnå interaktivet7. 
Informationen som erhållits genom studerandet av hemsidor är enligt författarna till uppsatsen 
av största vikt, eftersom interaktiv marknadsföring innebär att konsumenterna på egen hand 
ska kunna söka information om företagets produkter.  
 
Vid användande av det hermeneutiska synsättet är forskaren inte bunden till slumpmässiga 
urval för att få representativa respondenter, vilket har gjort det möjligt att vi fritt fått välja 
vilka företag som vi skall samtala med. Precis som vid studerandet av hemsidorna har vi även 
under samtalen använt oss av frågemall som vi utarbetar för att få reda på den information vi 
anser vara betydelsefull för vår studie. En frågemall har använts under samtalen med de 
annonserande företagen och en annan har använts då vi träffat mediebyråerna. 
 

2.2  Ansats 
 
Eftersom denna magisteruppsats kommer att framföras främst som en kvalitativ analys men 
med vissa kvantitativa inslag vill författarna förklara och förtydliga dessa begrepp. Starrin et 
al. (1994) gör distinktionen mellan vad som är kvalitativt och vad som är kvantitativt bland 
annat genom att skilja på de olika ansatsernas mätprecision och subjektivitet/objektivitet. En 
kvalitativ studie innehar en grov skattning av insamlad data medan en kvantitativ studie är en 
precis analys. Vidare anser Starrin et al. (1994) kvalitativ data vara subjektiva åsikter. 
Kvantitativ data framstår som objektiva fakta. Det som även är viktigt att ta hänsyn till vid val 
av ansats är enligt Starrin et al. (1994) vad forskaren har för målsättning med sin studie. 
Ovanstående författare menar att en kvalitativ analys syftar till att identifiera företeelser som 
ännu inte är helt kända. Målet är att identifiera variationen, strukturen och processen i 
företeelsen, egenskapen eller innebörden. Målet med denna magisteruppsats är att söka 
innebörden och egenskaperna hos interaktiva medier och hur dessa kan användas av företag 
som säljer lågengagemangsprodukter. Företeelsen att annonsera med hjälp av interaktiva 
medier är relativt ny och inte tillräckligt prövad och/eller accepterad av annonsörerna för att 
den ska anses som känd. Den kvalitativa ansatsen kommer att till viss del kompletteras med 
kvantitativ forskning som består av sekundär data i form av statistik. 
 

2.3 Källkritik 
 
Vår empiriska insamling består till största delen av samtal med respondenter från tre 
mediebyråer i Stockholm samt två annonserande företag vars produkter marknadsförs i 
Sverige. Källorna vi använt som grund för vår empiri är vad Thurén (1990) benämner som 
berättande källor. Dessa källor kan förvisso upplevas som trovärdiga men det respondenterna 
återger bör inte tas för givet. Det är nödvändigt att forskaren gör en bedömning av hur 

                                                           
7 Om detta beskriver vi mer i kapitel 4.3.1 
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sanningsenlig källan är. Thurén (1990) nämner fyra kriterier som forskaren ska ta hänsyn till 
då denne bedömer sanningshalten i berättelserna.  
 
Äkthetskriteriet handlar om att fastslå ifall respondenten verkligen är den han/hon utger sig för 
att vara. Tidssambandskriteriet grundar sig på att ju längre tid som gått efter en viss händelse, 
desto mindre pålitligt blir vittnesmålet. Beroendekriteriet handlar om att avgöra ifall den 
berättande källan är beroende eller oberoende av yttre påverkan. Forskaren bör ställa sig 
frågan ifall respondenten själv har bevittnat händelsen eller ifall han/hon har fått händelsen 
återberättad för sig. Tendenskriteriet har att göra med hur partisk den berättande källan kan 
tänkas vara. Tendenskriteriet handlar således inte om ifall respondentens återgivelse är 
objektivt sann eller falsk utan snarare om det finns en anledning för forskaren att anta att 
berättelsen färgas av respondentens subjektiva värderingar. Tendensen att vara partisk i en 
berättelse är ofta omedveten från respondentens sida. 
 
Vi vågar påstå att våra muntliga källor till empirin är trovärdiga när det gäller äkthetskriteriet, 
tidssambandskriteriet och beroendekriteriet. Utifrån äkthetskriteriet vet vi att samtliga 
respondenter är vad de utger sig för att vara, dvs. anställda på respektive företag. Den 
händelse vi pratat om är i skrivande stund en pågående process och sker därmed i nutid. 
Samtliga respondenter arbetar med media och marknadsföring, vilket alltså kan styrka att de 
själva bevittnar processen. Vad gäller tendenskriteriet är alla våra respondenter från 
mediebyråerna specialiserade på Internet samt övriga interaktiva mediers kommunikativa 
förmåga och möjligheter. Skulle uppsatsens syfte vara att undersöka ett annat mediums 
genomslagskraft som kommunikationskanal, så skulle svaren kring interaktiva medier 
förmodligen se annorlunda ut. De två respondenterna på företagen - Procter & Gamble 
respektive Oatly – har olika uppfattning om interaktiva medier. Respondenten från det företag 
som inte använder interaktiva medier i sin marknadsföring tror inte lika mycket på dessa som 
respondenten vars företag använder sig av Internet i mediemixen. Således har vi anledning att 
misstänka att samtliga av våra berättande källor i mer eller mindre mån är partiska.  
 
Vår andra del av empirin består av att vi studerat tre annonserande företags hemsidor och 
interaktiva marknadsföringsaktiviteter. Denna källa benämner Thurén (1990) som kvarleva. 
Kvarlevor är synliga bevis på hur någonting förhåller sig och kan därmed anses som tyngre 
bevismaterial än berättande källor. Det enda kriteriet forskaren då måste ta i beaktning är 
kvarlevans äkthet. I detta fall vill vi påstå att hemsidorna är äkta och alltså inte kan misstänkas 
för att ha blivit utsatta för förfalskning. Denna källa vill vi emellertid inte benämna som 
tyngre för att få svar på vår forskningsfråga. Studerandet av företagens hemsidor ger oss vissa 
svar på hur företagen har arbetat med interaktiva medier. Tyvärr kan vi dock inte uttala oss 
om vad de har för planer inför framtiden eller ifall de anser att deras interaktiva 
marknadsföringsaktiviteter varit effektiva.  
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3 Sveriges medieutveckling och annonsmarknad 
__________________________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel beskrivs utvecklingen i de traditionella medierna samt Internets utveckling. 
Till gruppen traditionella medier tar vi i denna uppsats enbart upp press, Tv, radio samt 
direktreklam. Bio och utomhusreklam utesluts då dessa två medier inte kan användas av 
konsumenter i hemmet.  Vi vill även beskriva hur företag använder sig av olika slags medier 
för att sprida sitt reklambudskap.  
___________________________________________________________________________ 
 
Enligt Dahlén et al. (2003) syftar valet av annonsmedia till att föra ut det kommersiella 
budskapet till företagets målgrupp så effektivt som möjligt. Vid val av annonsmedia finns ett 
antal parametrar som företag bör ta hänsyn till för att på bästa sätt kunna nå ut med sitt 
reklambudskap till konsumenterna. På grund av de speciella egenskaper olika medier innehar 
fungerar vissa medier mer eller mindre bra, beroende på vad målet med 
marknadsföringsplanen eller reklamkampanjen är.  
 

• Räckvidd är måttet på hur många individer i företagets målgrupp som, under en 
bestämd tidsperiod, har möjlighet att nås av ett reklambudskap genom en viss 
mediekanal. Med andra ord talar räckvidden om hur stor andel av målgruppen som 
använder sig av den typen av media. Räckvidden mäts i procent (Rossiter et al.,1998) 

• Frekvensen mäter det genomsnittliga antalet gånger individer har möjlighet att bli 
träffade av ett reklambudskap under en viss tidsperiod (Rossiter et al., 1998). Företag 
som vill öka kännedomen om ett nytt varumärke eller en ny produkt strävar efter att ha 
en så hög frekvens som möjligt.  

• Olika medier innehar olika grad av impact dvs. genomslagskraft och möjlighet att 
väcka konsumentens uppmärksamhet. Dahlén et al. (2003) menar att mediets grad av 
impact har att göra med dess förmåga att överrösta andra distraherande element som 
finns i mediets fysiska miljö. Som exempel menar de att Tv:n har låg impact, då detta 
medium konsumeras i hemmet och därför konkurrerar med andra göromål under 
reklampauserna. Kotler et al. (1999) menar att graden av inlevelse i form av rörliga 
bilder, ljud, storlek och färg ökar chansen till hög impact, något som Dahlén et al 
(2003) benämner som mediets kommunikativa förmåga eller image. Författarna till 
denna uppsats syftar till den kommunikativa förmågan, dvs. Kotlers et al. (1999) 
definition, då vi talar om ett mediums impact. 

• Selekteringsmöjligheter beskriver hur väl ett medium kan hjälpa annonsörerna att nå 
en exakt målgrupp (Marking et al., 1997). I radio- eller Tv-sammanhang kan det 
exempelvis handla om att annonsera beroende på vilken musik som spelas eller vilket 
program som visas, för att med större chans nå den exakta målgruppen som företaget 
är ute efter. 

• Informationsdjupet berättar hur mycket information en mediekanal kan överföra till en 
individ. Vissa medier har endast möjlighet att leverera ett fåtal ord eller bilder medan 
andra har kapacitet att överföra en stor mängd med komplex information (Marking et 
al., 1997) 
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3.1 Press 
 
I Sverige har dagspress som mediekanal funnits sedan år 1830, då Lars-Johan Hierta grundade 
tidningen Aftonbladet. Under 1900-talet uppkom en rad olika tidningar i Sverige, vilket har 
gjort att en stor andel av de svenska hushållen prenumererar på minst en dagstidning 
(Medieutveckling 2005, 2005). Enligt Tidningsutgivarna (2005) 8 läser 87 procent av den 
svenska befolkningen i åldern 15-79 år någon form av dagstidning under en genomsnittlig 
vardag. Radio- och Tv-verket delar in dagstidningar i två grupper - storstadstidningar och 
landsortstidningar. 1995 gavs tidningen Metro ut i Stockholm för första gången (Metro, 
2005). I och med detta bildades en ny kategori av dagstidningar i Sverige - gratistidningar.  
 
Idag finns enligt Radio- och Tv-verket (Medieutveckling 2005, 2005) de flesta 
dagstidningarna i Sverige representerade på Internet i form av Webbtidningar. År 2004 fanns 
det 106 dagstidningar att tillgå på nätet. Tidningsutgivarna (2005) menar att det inte alltid är 
samma innehåll på nätet som det är i pappersupplagan. Dagstidningarna på Internet är gratis 
och det har varit mycket kostsamt för tidningarna att starta Internetutgivningen. De 
ekonomiska villkoren är det som anses avgörande för hur utvecklingen går och har gått för 
dagstidningarna på Internet.  
 
En annan kategori av press är tidskrifter. Med denna form av medier menas special- och 
facktidningar och populärpress vilka publiceras veckovis alternativt månadsvis. Exempel på 
tidsskrifter är livsstil- och modetidningar. I dessa fall konkurrerar utgivarna med varandra på 
en stor mängd mer eller mindre avgränsade delmarknader (Mediebarometer 2004, 2005). 
 
Enligt statistik från IRM (2005) lägger svenska företag ned mest pengar på annonsering i 
press. I detta fall är annonseringen tryckt - även kallad print - och har flera fördelar gällande 
reklambudskapets möjlighet att nå ut till konsumenterna. Bryhn (2005) menar att dagspress, 
kvällspress och gratistidningar är ett effektivt kommunikationsmedel eftersom företag i dessa 
fall har möjlighet att annonsera lokalt. Därmed ökar räckvidden inom det geografiska 
området. Vidare anser Bryhn (2005) att nyhetstidningar även har fördelen av att de innehåller 
redaktionellt material, vilket ökar läsarnas trovärdighet till annonserna. Dock är det värt att 
nämna att olika kategorier av press har olika stor mängd av redaktionella inslag. Dagspress 
bygger sitt innehåll på mycket redaktionell text vilket ökar engagemanget från läsarna. 
Kvällspressens redaktionella material består mer i uppseendeväckande nyheter, sport och 
nöjen, medan gratistidningarna i allmänhet har en relativt låg kvot av redaktionellt material. 
Gemensamt för ovanstående presskategorier är att de har förmåga att förmedla mycket 
information. Nackdelarna med att annonsera i nyhetstidningar är att de enligt Dahlén et al. 
(2003) kan upplevas som röriga till sitt innehåll ifall det finns för mycket reklam på sidorna. 
Vidare upplevs inte kvalitén på reklamtrycket som särskilt uppmärksammande eftersom 
annonserna ofta visas i svart-vitt. Detta innebär att graden av impact sjunker. Ytterligare en 
nackdel är att nyhetstidningar har en relativt kort livslängd - oftast inte längre än en dag. 
Nyhetstidningarnas största hot är det ökade användandet av andra medier och då främst 
Internet. Eftersom de flesta tidningar idag har en nätupplaga passar många människor på att 
läsa de senaste nyheterna när de surfar på Internet i stället för att prenumerera på 
pappersupplagan.  
 

                                                           
8 Tidnigsutgivarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för de svenska dagstidningarna, samt för andra 
medieföretag (Tidningsutgivarna, 2005). 
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Det ekonomiska resultatet för tidningsbranschen kan variera mycket från år till år. Detta 
eftersom tidningarna är beroende av hur annonskonjunkturen ser ut. De största tidningarna får 
huvuddelen av annonsintäkterna och får då lättare att uppvisa goda ekonomiska resultat 
(Medieutveckling 2005, 2005). På grund av en internationell lågkonjunktur åren efter 2000 
skar många företag ned på sina kostnader och investeringar. Enligt Nordicom-Sverige 
(MedieSverige 2004, 2004) minskade reklaminvesteringarna i de traditionella medierna med 
ca 10 procent under 2001 och den största ”förloraren” var storstadspressen. 
 
Bonde-Tier et al. (2005) menar att vid annonsering i tidskrifter är chansen till selektering 
högre, då tidskrifterna riktar sig mot en specificerad och ofta lojal målgrupp. Beroende på vad 
det redaktionella materialet består av kan annonsörerna anpassa sig efter detta och därmed nå 
de individer de önskar. Ytterligare en styrka är att graden av impact är förhållandevis hög 
eftersom pappret är av bra kvalitet och att färg används i de tryckta annonserna. En 
överhängande svaghet som är gemensam för allt tryckt material, är att det är lätt för 
konsumenten att undvika annonserna genom att endast vända blad. På grund av detta är det 
svårt att mäta hur stor andel av dem som köpt tidningen verkligen har sett och 
uppmärksammat reklambudskapet. 
 

3.2 TV 
 
Tv:n introducerades i Sverige år 1950. Fram till 1987 hade den svenska befolkningen endast 
två kanaler att välja mellan, vilka idag heter SVT1 och SVT2. År 2003 hade 10 procent av 
den svenska befolkningen tillgång till 32 kanaler. Enligt Nordicom-Sverige (Mediebarometer 
2004, 2005) hade 99 procent av den svenska befolkningen år 2003 minst en Tv-apparat i 
hemmet. Således är det omkring fyra miljoner hushåll som har tillgång till Tv-mottagare, 
vilka tar emot Tv-program från sändningar i marknätet, genom kabel-Tv eller via satellit.  
 
I skrivandets stund sker ett historiskt skifte inom Tv-världen, då en övergång från det analoga 
till det digitala marknätet tar sin början. För att kunna titta på Tv med den nya tekniken måste 
tittarna ha tillgång till en digital Tv-box. I publikationen Medieutveckling 2005 (2005) menar 
Radio- och Tv-verket att det lanseras alltfler digitala Tv-kanaler av både etablerade och nya 
programföretag. De största kanalerna på den svenska marknaden är fortfarande SVT1, SVT2, 
TV3, TV4 och Kanal 5. 
 
Utbyggnaden av bredband gör det även möjligt för konsumenter att få tillgång till IP-Tv, även 
kallad Bredbands-Tv. Denna form ses som en distributionsform för digital-Tv vid sidan om 
mark-, kabel-, satellitsänd digital-Tv. De nya kanalerna och distributionsformerna ger tittarna 
ett större utbud, men enligt Radio- och Tv-verket (Medieutveckling 2005, 2005) ökar 
mediekonsumtionen dock inte, vilket gör att konkurrensen om tittarna växer.  
 
Enligt IRM (2005) läggs idag ca 15 procent av Sveriges reklaminvesteringar på Tv-reklam. 
Fördelen med att annonsera i Tv är att det är lättillgängligt för konsumenterna och att 
reklamen snabbt når ut till många personer samtidigt, vilket betyder att räckvidden är stor 
(Dahlqvist et al., 2002). Även graden av impact och engagemang är hög, eftersom 
reklambudskapet framförs med ljud och rörliga bilder. Den främsta nackdelen med Tv-reklam 
är att produktionskostnaderna är höga. Även köp av reklamtid är dyrt. Att göra en bra 
reklamfilm är således både tidskrävande och dyrt, då det förutsätter grundlig planering och 
mycket kreativitet. För att en reklamfilm ska fånga tittarnas uppmärksamhet får den inte 
innehålla för mycket fakta. Det resulterar i att informationsdjupet inte blir särskilt stort. 
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Reklamen används snarare för att öka kännedomen eller påminna om ett varumärke eller en 
produkt. Det största hotet mot Tv-reklamen är att konsumenterna med hjälp av ny teknik 
enkelt kan undvika att se den. Vidare kan individer välja bort reklamen genom att byta kanal 
eller gå ifrån Tv:n under reklampauserna (Bruner, 2005 ) Enligt Nordicom-Sveriges 
undersökning bland den svenska befolkningen i åldern 15-75 år blir allt fler tittare negativt 
inställda till Tv-reklam. Från 1992 då endast 38 procent av befolkningen var negativt inställd 
och 32 procent var positivt inställd, ökade folks inställning år 2002 till hela 68 procent som 
var negativt inställda till reklam och endast 12 procent var positiva. (MedieSverige 2004, 
2004) 
 

3.3 Radio 
 
I och med att monopolet för radio upphörde 1993 i Sverige så ökade utbudet för musikkanaler 
(Medieutveckling 2005, 2005). Idag lyssnar 73 procent av den svenska befolkningen i åldern 
mellan 9-79 år på radio under ett genomsnittligt dygn. Enligt Nordicom-Sverige lyssnar 
svenska konsumenter på radio 124 minuter en genomsnittlig dag (Mediebarometer 2004, 
2005). Detta innebär att radion är det mest använda mediet. Den vanligaste formen att sända 
radio är via det analoga nätet. Det börjar dock bli alltmer populärt att även sända digitalt via 
DAB9 och WAP-telefoni10. Fördelen med att sända digitalt är att det finns en möjlighet att 
starta nya radiokanaler. På det analoga radionätets frekvens (FM) finns det knappt något 
utrymme kvar. Radio- och Tv-verket (2005) menar dessutom att ljudkvalitén är väsentligt 
bättre på de digitala sändningarna än vad de är på de analoga. Webbradio ökar successivt i 
takt med att tillgången till bredband ökar. 2,2 procent i åldern 9-79 år lyssnar på webbradio 
under ett genomsnittligt dygn (Medieutveckling 2005, 2005). Webbradion ses som ett 
komplement till den analoga radion. Samtliga kanaler som sänds via det analoga systemet 
finns även att lyssna på via Internet. Det finns även radiostationer som enbart sänds via 
Internet.  
 
I Sverige har företag haft möjlighet att annonsera i radio sedan monopolet upphörde. Radio 
erbjuder relativt stora selekteringsmöjligheter, då de olika radiokanalernas innehåll och 
musikformat riktar sig mot olika målgrupper. Radions räckvidd är lika stor som Tv:ns. Enligt 
Rossiter et al. (1998) fungerar radion bra som ett frekvensökande komplementmedia. Detta då 
konsumenterna kan relatera ljudet - exempelvis en viss vinjett eller slogan som kännetecknar 
det annonserande varumärket - till Tv-reklamens rörliga bilder. Radioreklamen har även en 
betydligt lägre produktionskostnad än vad Tv-reklamen har. Ytterligare en av radions styrkor 
är att det är ett portabelt medium som kan användas nästan när- och varsomhelst. En stor 
svaghet med radion som annonsmedia är enligt Dahlqvist et al. (2002) att det kännetecknas 
som bakgrundsmedia. Många lyssnar på radio samtidigt som de exempelvis arbetar, studerar, 
eller läser en tidning. Det är med andra ord svårt att fånga konsumenternas uppmärksamhet då 
de inte riktigt lyssnar. Radioreklam tillåter liksom Tv-reklam inte komplexa budskap i form 
av mycket information. 
 

                                                           
9 Digital Audio Broadcast är marksänd radio, precis som FM, men med ett större utrymme. I FM har varje 
radiokanal en egen frekvens. I DAB går det att sända upp till sex kanaler på samma frekvens. DAB grundades 
1994 ( Jönsson, 2005). 
10 WAP-telefoni (Wireless Application Protocol) är mobilt Internet som sänds via 3G-nätet eller GPRS (General 
Packet Radio Service) (Wikipedia, 2005). 
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3.4 Direktreklam   
 
Direktreklam, DR, har enligt Bonde-Tier et al. (2005) sitt ursprung hos postorderhandeln 
vilket från början fungerade som ett komplement till lanthandlarnas sortiment. Med hjälp av 
postorderhandeln kunde människor på landsbygden få tag i samma slags varor som fanns att 
tillgå i de större städerna utan att behöva åka dit. Idag används DR som kommunikationskanal 
av flera olika orsaker och syften, bl.a. direkt försäljning, uppbyggande av relationer, 
lojalitetsprogram, datainsamling, eller för att öka kännedomen om ett varumärke eller en ny 
produkt. DR är ett medium som brukar stå utanför gruppen ”traditionella medier” och snarare 
hamna inom ramen för vad som kallas ”nya medier”. Detta trots att mediet faktiskt har funnits 
lika länge.  
 
Enligt Bonde-Tier (2005) kan DR användas både som huvudmedia eller som 
komplementmedia i ett företags mediemix. DR är lämpligt som huvudmedium i situationer då 
produkten eller tjänsten som marknadsförs är av komplex art och således kräver utrymme för 
mycket information. DR kan även fungera som ett utmärkt komplementmedium till övriga 
kommunikationskanaler. Ett annonserande företag som använder sig av Tv för att 
marknadsföra exempelvis tvättmedel kan komplettera kampanjen genom att skicka ut 
varuprover till en mängd utvalda hushåll. De främsta fördelarna med DR som 
kommunikationskanal är möjligheten till selektering och att effektivt nå den rätta målgruppen. 
En annan fördel är chansen till direkt respons och kortsiktig försäljning. Nackdelarna med DR 
är att det finns risk att konsumenterna undviker företagens budskap, bl.a. på grund av att det 
enligt Bonde-Tier et al. (2005) ses som ”skräppost”. En individ kan enkelt skydda sig mot 
oadresserad DR genom att sätta upp en skylt på ytterdörren med texten ”Ingen reklam, tack”. 
Reklambudskap vilka skickas via e-mail till privatpersoner är också en form av direktreklam.  
Dock är det enligt den svenska Marknadsföringslagen olagligt att göra e-mail utskick till en 
privatperson utan dennes medgivande. 
  

3.5 Internet 
 
Enligt Kurose et al. (2003) uppkom den första formen av Internet redan år 1957 då USA:s 
försvarsdepartement startade ett forskningsprojekt med syfte att säkra 
kommunikationsnätverk11. När det idag talas om Internet menas www12 som fick sitt 
genombrott 1990. År 1996 fyllde datorn fyllde 50 år. Vid den tidpunkten existerade omkring 
72 miljoner webbsidor och ca 150 länder var anslutna till Internet. Idag består Internet av 
tiotusentals delnätverk vilka är sammankopplade i nationella eller internationella nät. Internet 
har idag mer än 900 miljoner användare, vilket motsvarar ca 15 procent av världens 
befolkning (Internet World Stats, 2005). Enligt Nordicom-Sveriges undersökningar ägnade 
sig svenska konsumenter åt Internet i genomsnitt 25 minuter per dag (Mediebarometer 2004, 
2005).  

                                                           
11 Forskningsprojektet hette ARPA (Advances Research Project) och år 1969 skapades ARPAnet, då fyra stora 
forskningsinstitut och amerikanska universitet kopplades ihop med nätet. ARPAnet, blev mycket framgångsrikt, 
och i samband med att fler universitet ville ansluta sig till ARPAnet, bildades Computer Science research 
network –CSNET- vilket var speciellt byggt för universiteten. Det ursprungliga kommunikationsspråket för 
ARPAnätet var NCP, Network Control Protocol, men det ersattes år 1983 med en mer avancerad 
kommunikationsspråksstandard vid namn TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(Kurose,2003).  
  
12 World Wide Web 
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I publikation MedieSverige 2004 (2005) menar Nordicom-Sverige att det som är intressant 
med Internet är att dess teknologi gör det möjligt att inhämta samma information som Tv, 
radio, press och telefon kan erbjuda, då allt detta finns representerat online. Innehållet på 
Internet är stadigt växande och teknologin blir alltmer användarvänlig. Idag finns 114 av 
Sveriges 165 tidningar tillgängliga på Internet. Knappt tio rikstäckande Tv-kanaler och drygt 
40 radiokanaler finns även representerade där. Mellan åren 1995 till 2002 ökade tillgången till 
Internet i hemmen med 60 procentenheter. Viktigt att nämna är att Internetanvändningen 
skiljer sig mycket åt beroende på demografiska faktorer såsom ålder, utbildning och inkomst. 
Unga, välutbildade och resursstarka konsumenter använder Internet mer medan exempelvis 
pensionärer ligger väsentligt mycket efter (MedieSverige 2004, 2004) 
 
En av Internets största fördelar är möjligheten till interaktivitet mellan företag och 
konsumenter (Lindgren et al., 2001; Dahlqvist et al., 2002; Dahlén, 2002). I de ovan nämnda 
traditionella medierna är det svårt att skapa interaktion. Tidningar kan visserligen locka med 
kuponger som ger konsumenterna vissa erbjudanden - exempelvis rabatterat pris eller 
varuprover. Responsen innebär i det fallet att konsumenten klipper ut kupongen och använder 
den vid direktköp. Att interagera via Internet medför dock skillnaden att det ger möjligheten 
för företag och konsumenter att interagera genom samma medium. Mediet erbjuder en direkt 
tvåvägskommunikation och konsumentens respons på en annons kan ses på en gång. En 
annan stor fördel är att mediet erbjuder hög grad av mätbarhet (Bonde-Tier et al. 2005). 
 
Internet sträcker sig geografiskt sett över hela världen. Räckvidden är dock relativt svag, 
eftersom det är möjligt att det annonserande företagets tilltänkta målgrupp eventuellt inte har 
vetskap om en viss produkt eller ett företags hemsida (Rossiter et al., 1998). Detta om 
konsumenterna inte har ett tillräckligt stort intresse för produkten för att aktivt söka 
information om den. Selekteringsmöjligheterna är enligt Bonde-Tier et al. (2005) däremot 
stora på Internet. Företag kan antingen annonsera på vissa demografiskt utvalda sajter 
alternativt använda sig av sökord för att fånga konsumenternas uppmärksamhet. Även 
informationsdjupet är stort, eftersom företag har möjlighet att leverera i stort sett hur stor 
mängd information som helst. Det är sedan upp till den enskilde konsumenten att avgöra hur 
mycket och vilken sorts information som han/hon vill ta del av. Det faktum att 
kontaktkostnaden dessutom är relativt låg ökar möjligheten ytterligare att uppnå hög frekvens 
(Bonde-Tier et al., 2005). Graden av impact vid Internetannonsering har länge varit något 
begränsad. Banners och pop-ups har relativt låg impact, därför att de sällan innehåller rörliga 
bilder eller ljud och snarare upplevs som störande. Dagens teknik har dock förfinat 
Internetmediet och det är fullt möjligt för företag att visa likadana reklamfilmer på hemsidan 
som på Tv. Ytterligare en styrka är att steget som leder till ett agerande - exempelvis en 
intresseanmälan, ett medgivande för ytterligare information, eller ett köp - från konsumentens 
sida inte är stort.  
 
Engzell-Larsson (2005) skriver i sin artikel ”Internet Revolution!” i Affärsvärlden att 
Internetannonseringen och e-handeln stigit kraftigt under de senaste två åren och IRM 
förutspår att den trenden kommer att fortsätta i samma riktning med en 25 procentig ökning 
under 2005 och ca 20 procent år 2006. Journalister och yrkesverksamma inom branschen 
verkar dela uppfattningen om att en andra Internet-boom är i full blomning. Andra kan 
möjligtvis känna sig tveksamma med tanke på den förra Internet-boomens krasch år 2000. 
Vidare menar Engzell-Larsson (2005) att vissa skillnader kan utrönas mellan Internets 
höjdpunkter. En av de viktigaste skillnaderna är att år 2000 bestod den största delen av 
Internetannonseringen av de numera nedlagda ”dot.com-företagen”. Dagens 
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Internetannonsering är driven av traditionella företag inom såväl bil-, försäkrings-, mode- 
samt dagligvarubranschen. Utbudet av Internetsajter växer regelbundet, men de mest populära 
sajterna hos annonsörer och medierådgivare är mediesajterna p.g.a. dess höga antal besökare 
(Cederholm, 2005). Detta leder till en andra skillnad, vilken består i en förändring i utbud och 
efterfrågan på annonsutrymmet. Fram till och med 2003 har den allmänna uppfattningen varit 
att utbudet på annonsplatser på Internet varit större än efterfrågan. Det har med andra ord varit 
en marknad styrd av annonsköparna. Denna situation är under snabb omvandling då 
annonsutrymmet på en del stora och välbesökta sajter börjar ta slut eller till och med är utsålt  
en lång tid framöver (Bruner, 2005). 
 

3.6 Svenskars medieanvändande 
 
Nordicom har sedan 1979 samlat in, bearbetat och analyserat statistik angående svenskarnas 
medievanor och resultatet presenteras bl.a. i publikationen ”Mediebarometer 2004”. 
Insamlingen bygger på telefonintervjuer som utförts med ett slumpmässigt urval av individer i 
åldrarna 9-79 år. Mediebarometer 2004 bygger på intervjuer med 3.532 personer.  
 
En aspekt som tas upp är att trots att utbudet av medier ökat har befolkningens totala 
användningstid för samtliga medier inte tilltagit särskilt mycket under de senaste 25 åren. År 
2004 var bruttotiden för svenskarnas medievanor 351 minuter. Detta representerar en ökning 
med 30 minuter sedan år 1979. Toppen nåddes omkring år 2000 då den totala 
medieanvändningstiden låg på 372 minuter vilket är 21 minuter mer än 2004. 
 
Någonting som bör poängteras är att den totala tiden – 351 minuter- är en summering av den 
tid som avsattes för varje medium. Undersökningen visar således inte att två eller flera medier 
sannolikt kan ha konsumerats samtidigt. Då samma statistik presenteras i enheten minuter 
lyssnar svenska befolkningen i genomsnitt på radio 124 minuter per dag13. Under dessa 124 
minuter är det möjligt att radiolyssnaren samtidigt ägnat tid åt att läsa en dagstidning (29 
minuter), surfa på Internet (25 minuter), läsa en bok (20 minuter) eller bläddra i en tidskrift 
(14 minuter). 
 
Sammanfattningsvis visar Nordicoms undersökningar att det ökade medieutbudet inte har 
bidragit till en väsentlig skillnad i befolkningens medieanvändningstid. Snarare pekar det på 
att mediemarknaden har fragmenterats och att människor har blivit mer splittrade i sitt 
medieanvändande. 
 
 

 

                                                           
13 I statistken görs ingen skillnad på vardagar eller helgdagar. En dag är således en genomsnittlig dag. 
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4 Kunskapsinhämtning  
___________________________________________________________________________ 
 
För att ge läsaren en grundläggande förståelse för vad författarna till denna magisteruppsats 
menar med begreppet interaktivitet inleds kapitlet med en definition av konceptet. Därefter 
redogör vi för hur företag med hjälp av olika strategier kan kommunicera ut sitt budskap till 
sina konsumenter. Vidare nämns olika former av marknadsföringsverktyg som kan vara 
användbara när företag vill använda sig av interaktiva medier som en del av sin mediemix. 
Slutligen sker en beskrivning av hur en konsument kan uppleva olika engagemang och 
motivation gällande olika produktkategorier. 
___________________________________________________________________________ 

4.1 Interaktivitet 
 
För att förklara begreppet interaktivitet anser vi att konceptet kommunikation först bör 
klargöras. Detta eftersom vi har uppfattningen om att interaktivitet kan ses som en utveckling 
av begreppet kommunikation. Fiske (2003) förklarar kommunikation med hjälp av den 
traditionella kommunikationsmodellen som utarbetats av Shannon och Weaver under 1940-
talet. Solomon et al. (2002) menar att modellen ser kommunikation som en linjär process och 
visar hur en sändare skickar ett budskap i form av en signal, via en kommunikationskanal, till 
en eller flera mottagare. Sändaren har ett syfte med att framföra budskapet och mottagandet 
framkallar effekter. Det som kan försvåra sändningen av ett meddelande är olika 
problemområden, s.k. bruskällor, vilka består av allting som inte avsetts av sändaren och 
allting som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen. Enligt Shannon & 
Weavers modell är det tillräckligt att budskapet är enkelriktat för att kommunikation ska 
uppstå. Andra forskare sätter högre krav på att en process ska få innefattas av begreppet 
kommunikation. Frankelius (1997) menar att utbyte är en viktig faktor i 
kommunikationsprocessen. Enligt hans mening ska kommunikationsprocessen alltid innehålla 
en dialog dvs. tvåvägskommunikation. Utan utbyte är det inte kommunikation snarare 
propaganda eller informerande. Frankelius (1997) är även noga med att skilja på 
kommunikation och reaktion. Exempelvis kan ett reklaminslag på TV leda till ett köp av den 
som såg inslaget. Det annonserande företaget får dock inget direkt svar och kommunikation 
har inte inträffat - endast reaktion. 
 
Vi har uppfattningen om att både enkel- och dubbelriktad översändelse av budskap innefattas 
av begreppet kommunikation. Dock är det viktigt att skilja på passiv och aktiv 
kommunikation. Passiv kommunikation är enligt vår mening enkelriktad och har i de flesta 
fall ett informativt syfte. Aktiv kommunikation består av en dialog mellan en eller flera parter.  
 
Begreppet interaktivitet är centralt inom ny informationsteknologi och används ofta för att 
skilja de nya mediernas egenskaper från traditionella kommunikationskanaler. Att finna en 
exakt definition av begreppet är dock svårt. Svårigheten har bland annat att göra med att 
bestämma vad som räknas som interaktivitet och hur det skiljer sig från ”vanlig” aktivitet eller 
kommunikation. Det finns skilda åsikter om vad som anses innefattas av begreppet. Vi är 
beredda att hålla med Heeter (2000) då hon, genom att peka på många av de sammanhang 
begreppet används, menar att interaktivitet är ett överanvänt och underdefinierat koncept. 
Allting som en människa gör i samverkan med en annan individ skulle kunna kallas 
interaktivitet. All interaktion mellan människor som sker via medier är förmedlad 
interaktivitet och allting en person gör med eller via en dator är interaktivitet mellan människa 

 20



och maskin. För att åstadkomma ett välgrundat meningsinnehåll av konceptet gäller det att ta 
fasta på vissa kriterier som måste vara uppfyllda för att något ska vara interaktivt. 
 
Hoffman et al. (1996) skiljer liksom Heeter (2000) på olika kategorier av interaktivitet. 
Personlig interaktivitet sker mellan individer via ett medium. Vid personlig interaktivitet är 
mediet endast intressant i den benämning att det är den sammanlänkande kanalen mellan 
sändaren och mottagaren av meddelandet. Maskin- interaktivitet uppstår då människor 
interagerar med själva mediet, exempelvis datorn. 
 
Dahlén (2002) diskuterar konceptet interaktivitet och hur det används inom de nya 
kommunikationskanalerna. Dahléns (2002) definition av interaktivitet är att företaget och 
konsumenten samverkar och kommunicerar dynamiskt med varandra via de nya medierna. 
Detta kan bestå i att konsumenten söker upp ett företag för att införskaffa sig information om 
en viss produkt. Företaget ger information till användaren som sedan reagerar och vill veta 
mer. Företaget svarar och individen reagerar igen o.s.v. Dahlén (2002) menar vidare att det 
finns goda möjligheter till interaktivitet inom Internetmediet och andra mobila medier. Om en 
användare söker upp ett företag via Internet enbart för att få information utan vidare 
följdfrågor räknas det enligt Dahlén (2002) inte till begreppet interaktivitet, utan till konceptet 
aktivitet. Han menar vidare att nya medier ses av konsumenten som aktiva medier medan 
traditionella medier ses som passiva.  
 
Fortin et al. (2005) försöker i en artikel publicerad i ”Journal of business research” med hjälp 
av andra författares definitioner ge begreppet en godtagbar förklaring. Fortin et al. (2005) 
definition på interaktivitet är följande: 
 
“The degree to which a communication system can allow one or more end users to 
communicate alternatively as senders or receivers with one or many other users or 
communication devices, either in real-time or on a store-and-forward basis, or to seek and 
gain access to information on an on-demand basis where the content, timing and sequence of 
the communication is under control of the end user, as opposed to a broadcast basis.” 
(Fortin et al.,2005) 
 
Lee (2005) presenterar med hjälp av tidigare litteratur inom ämnet, fyra nyckelkomponenter 
som konceptet interaktivitet bygger på; user control, responsiveness, personalization och 
connectedness. Med user control pekar Lee (2005) på den utsträckning i vilken en individ 
känner att denne kan välja tidpunkt, innehåll och ordningsföljd i kommunikationsprocessen. 
Responsiveness fokuserar på möjligheten att få ett svar på tidigare meddelande och hur lång 
tid det tar innan svaret kommer. Personalization beskriver till vilken grad informationen är 
utformad för att möta individens/konsumentens behov. Connectedness beskriver Lee (2005) 
slutligen som möjligheten användaren har att dela gemensamma intressen eller intressant 
information med andra användare av mediet. 
 
Då det finns många försök till att ge begreppet interaktivitet ett meningsinnehåll har vi, 
genom studerande av olika definitioner tagit fasta på vissa nyckelbegrepp som används för att 
beskriva interaktivitet. Vi anser oss kunna utröna vissa nyckelkriterier och bildar utifrån dessa 
en definition. 

 

• Samverkankriteriet. Samverkan mellan två eller flera parter sker i form av 
tvåvägskommunikation. Detta kriterium skiljer tydligt de nya aktiva medierna från de 
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traditionella och passiva medierna. Att motta ett meddelande som inte går att svara på 
ses som enkelriktad kommunikation och ger inget upphov till samverkan.  

• Påverkankriteriet. Det här kriteriet innefattas av valmöjlighet, kontroll och ömsesidig 
påverkan. Dessa tre nyckelbegrepp utgör tillsammans ett kriterium, då de starkt hänger 
ihop. Båda parter erbjuds olika val genom att svara på ett meddelande. Det val som 
mottagaren av meddelandet gör, styr sedan den fortsatta riktningen på innehållet av 
meddelandet. Valen kan exempelvis bestå av att kryssa i en viss ruta eller klicka på en 
länk. Genom valmöjligheten medföljer mottagarens ökade möjlighet till att kontrollera 
innehållet. Mottagaren kan med andra ord påverka det enligt dennes individuella 
behov och intresse. Detta kriterium visar på skillnaden mellan interaktion och 
reaktion. Att se en film kan framkalla reaktion hos tittaren i form av känslor och 
tankar. Det handlar däremot inte om någon sorts tvåvägskommunikation eftersom 
användaren/tittaren inte har möjlighet att påverka filmens innehåll.  

• Elektronikkriteriet innebär att kommunikationen sker via dator eller annan elektronisk 
utrustning. Det här kriteriet är viktigt för att skilja vår definition av interaktivitet från 
exempelvis direktmarknadsföring, när företag och konsumenter möts under 
omständigheter som även passar in på de två ovanstående kriterierna. 

 
Således blir definitionen av interaktivitet i denna uppsats följande: 
 
”Samverkan mellan två eller flera parter, via eller med elektroniska medier. Samtliga parter 

har möjlighet att ömsesidigt kontrollera och påverka  innehållet av meddelandet med hjälp av 
olika val.” 

 
Interaktiva medier förklaras av författarna till uppsatsen som: 
 

”Elektroniska kommunikationskanaler som tillåter användaren/användarna att ömsesidigt 
påverka innehållet i meddelandet.” 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Figur 4.1 Model of Interpersonal and Computer-Mediated Communication (från Hoffman, D. L., Novak, T. P., 
(1996) C: Consumer. 

C Content 

Medium 

Content C 

 
Ovanstående figur är utvecklad av Hoffman et al. (1996) och visar hur personer kan interagera 
antingen med mediet i sig, eller med andra personer via mediet.  
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4.2 Markandsföring via interaktiva medier  
 
Företag kan kommunicera med sina konsumenter med hjälp av olika medier och 
marknadsföringsstrategier. Beroende på vilken sorts produkter företaget säljer ger olika 
strategier och medieval varierande effekt. Dahlqvist et al. (2002) menar att företag, vid val av 
media, i förväg bör ta hänsyn till vilka de vill nå samt när och hur ofta. De flesta företag 
använder, enligt Dahlén et al. (2003), vanligtvis traditionella massmedier när de vill sända ut 
ett budskap till sina konsumenter. Massmarknadsföring innebär att ett företag sänder ut 
samma budskap till många människor utan att urskilja enstaka personer. Kommunikationen är 
enkelriktad från säljarens sida och konsumenterna ses följaktligen som passiva objekt. Dahlén 
et al. (2003) menar att utmaningen med att använda denna strategi består i att skapa ett 
intressant och uppseendeväckande innehåll i budskapet. Det är även viktigt för ett företag att 
välja ett passande media så att bruset - dvs. andra företags reklam - kan reduceras. Den 
vanligaste formen av massmarknadsföring sker genom traditionella medier såsom Tv, radio, 
press, bioreklam, utomhusreklam och direktreklam. 
 
Medan massmarknadsföraren vill nå ut till många konsumenter samtidigt med minimal 
interaktion, så är syftet enligt Percy et al. (2001) med relationsmarknadsföring det motsatta. 
Relationsmarknadsföringen har som mål att skapa kundlojalitet genom att skräddarsy 
erbjudandet till varje individuell konsument. Wikström et al. (1998) menar att 
relationsmarknadsförarens fokus är dialog, lärande och värdeskapande istället för att 
konkurrera med hjälp av pris, plats, produkt och påverkan. Massmarknadsförarens offensiva 
strategi går ut på att locka nya kunder till företaget bl.a. genom att ta över missnöjda kunder 
från konkurrenter. I motsats till massmarknadsföringen har relationsmarknadsföring ett delat 
fokus vilket innebär att verksamheten dels siktar på att behålla nuvarande kunder och dels på 
att få över nya kunder till företaget. Inom relationsmarknadsföring används defensiva 
strategier för att minska risken för att kunder går över till konkurrerande företag. För att ett 
företag skall lyckas med detta måste det finnas ett flöde i att behålla de gamla kunderna. 
 
Interaktiv marknadsföring innebär att det sker en tvåvägskommunikation och båda parter är 
således aktiva. Kommunikationen sker via nya medier såsom Internet och mobiltelefoner. 
Lindgren et al. (2001) menar att det är tack vare Internet som den interaktiva 
kommunikationen och marknadsföringen kommit i fokus. Det beror på att användare har 
möjlighet att sprida samt ta del av mer information än vad tidigare varit tillgänglig. Internet 
har följaktligen skapat nya regler på marknaden när det kommer till hur företag väljer att 
marknadsföra sin verksamhet. Lindgren et al. (2001) gör en liknelse mellan en mänsklig 
säljare och Internet. De menar att den tvåvägskommunikation som blir möjlig tack vare 
Internet är gynnsam för båda parter. När en konsument använder sig av Internet för att söka 
information om en produkt kan dennes frågor och svar sparas på datorn. När personen sedan 
vill använda sig av Internet igen för att söka efter liknande information kan datorn återskapa 
den tidigare interaktionen. Trots att en konsument inte genomför ett köp kan företaget i vissa 
fall få ut en del användbar information om användaren som exempelvis personens mejladress, 
intressen eller individens åsikter samt attityder om liknande produkter eller tjänster företaget 
säljer.  
 
När ett företag använder sig av marknadsföring via interaktiva medier är det enligt Lindgren 
et al. (2001) viktigt att komma ihåg att det inte som i den traditionella marknadsföringen, 
endast handlar om att få ut ett meddelande. Idag handlar det mer om att skapa en relation till 
sin konsument och hur företaget på bästa sätt kan få ut det mesta från relationen. Dahlqvist et 
al. (2002) skriver att sedan dess att Internet hade sitt stora genombrott i början av 1990-talet 
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har mediet exponerats med reklam. Den största skillnaden med att använda Internet som ett 
annonsmedium jämfört med traditionella kommunikationskanaler är att företagen får en 
möjlighet att vara interaktiva med användaren. Även närhet till avslut i affär ses som en 
positiv effekt. Vidare anser Dahlqvist et al. (2002) att Internet kan uppfattas som 
konsumentdrivet. Detta eftersom konsumenten på egen hand kan välja vilken information som 
denne vill ta del av. Således kan Internet ses som ett nytt medium vilket erbjuder olika samt 
interaktiva sätt för företag att marknadsföra sig på. Dahlqvist et al. (2002) menar att Internet 
även i vissa fall kan fungera som ett bra komplement till traditionell marknadsföring.  
 
Nedanstående figurer demonstrerar hur kommunikationen mellan företag och dess 
konsumenter sker via massmedier och hur det skiljer sig åt från ett budskap som sänds via 
interaktiva medier.  

 
  
 

 
 
 
 

 

 
 
 

Figur 4.2 Traditional One- To- Many Marketing Communications Model för Mass Media (Hoffman, D.       
L., Novak, T. P., (1996)  ). F:firm; C: Consumer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.3 A Model of Marketing Communication in a Hypermedia CME(Hoffman, D.L., Novak, R.P.,              
1996). F: Frim; C: Consumer. 
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4.2.1 Interaktiva marknadsföringsverktyg  
Interaktiva medier erbjuder olika verktyg vilka kan vara användbara när ett företag vill skapa 
en relation eller interaktivitet med en konsument. Nedan redogörs ett antal interaktiva 
marknadsföringsverktyg vilka vi anser vara intressanta för denna uppsats. 
 
Hemsida 
Enligt Wikipedia (2005) är ordet hemsida en synonym till webbplats eller sajt. Vanligen är det 
beteckningen på en eller flera sidor på World Wide Web där en person, ett företag eller en 
organisation beskriver och/eller bedriver sin verksamhet. Ett företags hemsida skulle kunna 
jämföras med ett skyltfönster på Internet. Här kan företaget ge besökarna information om vad 
det erbjuder i form av produkter och tjänster, service, aktuella events, företagets organisation 
och verksamhet etc. Företaget har möjlighet att leverera så mycket eller lite information som 
det finner lämpligt.  
 
Dahlqvist et al. (2002) skriver att den mest grundläggande formen av marknadsföring över 
Internet är hemsidan. Genom denna kan ett företag informera om de produkter och/eller 
tjänster som de säljer samt annan nödvändig information som de anser att kunderna bör veta 
om företaget.  På grund av hemsidans höga potential att leverera mycket information och 
möjligheten att dessutom skapa virtuella produktupplevelser, menar Sicilia (2005) att 
hemsidan kommer att bli det absolut viktigaste marknadsföringsverktyget på Internet.  
En hemsida kan bestå av enbart text och utan möjlighet till länkar, feedback (återkoppling) 
eller sökfunktion. Sicilia (2005) kommer i artikeln ”Effects of interactivity in a website” fram 
till att hemsidor som utnyttjar Internetmediets möjligheter till interaktivitet leder till ett 
fördelaktigare tycke om hemsidan, företaget och dess produkter än i de fall då interaktivitet 
inte erbjuds.  
 
Enligt Dholakia et al. (2000) finns tre viktiga utmaningar för att en hemsida ska anses som ett 
framgångsrikt marknadsföringsverkyg – att få människor att besöka den för första gången, att 
få människor att stanna på hemsidan och att få människor att göra återbesök till hemsidan. 
Dessa utmaningar kan enligt Dholakia et al. (2000) bemötas genom att göra hemsidan 
interaktiv. Ökad grad av interaktivitet leder till att uppfattningen om att social närvaro ökar, 
vilket i sin tur bidrar till ökad tillfredsställelse och därmed möjligheten till återbesök.  
Dholakia et al. (2000) presenterar i artikeln ”Interactivity and revisits to websites” sex 
komponenter som en hemsida bör innehålla för att uppnå den interaktivitet som fordras för att 
chansen till besök och återbesök ska vara hög. 

- User Control. Med detta menas individens möjlighet till att välja och kontrollera 
ordningsföljd, tidpunkt och innehåll av vad som kommuniceras. Känslan av kontroll 
ökar ju fler valmöjligheter som erbjuds besökaren av hemsidan. Kontroll kan även 
associeras med att individen lyckas utföra en uppgift med minsta möjliga 
kraftansträngning. 

- Responsiveness. Denna komponent syftar till att besökaren ska kunna få relevant 
respons till tidigare sänt meddelande. Meddelandena som sänds mellan individen och 
hemsidan ska kunna relatera till varandra så att kommunikationen blir specifikt knuten 
till besökaren av hemsidan. Svaret kan vara direkt riktat till individen i form av ett 
personligt e-mail från någon på företaget eller indirekt riktat i form av förändringar 
som företaget gör till följd av individens önskemål eller klagomål. 

- Real-time interactions. Denna beståndsdel syftar till hastigheten på kommunikationen, 
särkilt hur lång tid det tar för företaget att ge ett svar på besökarens meddelande. Ju 
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fortare en individ får ett svar desto större blir känslan av interaktivitet. Chat eller 
diskussionsforum erbjuder exempelvis en starkare känsla av interaktivitet på en 
hemsida än vad senare sända svar via e-mail gör. 

- Connectedness handlar om att ge känslan av att besökaren kan transporteras till andra 
platser än själva hemsidan med hjälp av länkar. Kontaktbarheten skapar förväntningar 
om att få respons från andra besökare. Hemsidan fungerar då som en 
kommunikationskanal mellan individer. Ju högre kontaktbarhet, desto större blir 
känslan av att vara interaktiv. 

- Personalization/Customization anspelar på hur pass skräddarsydd informationen är för 
den individuelle besökaren. Detta har att göra med hemsidans tekniska förmåga att 
använda informationen om besökaren på det sätt så att den kan bli mer personlig. 
Automatiska svar via e-mail må öka känslan av responsiveness men inte känslan av 
personlighet. 

- Playfulness syftar till graden och värdet av underhållning på en hemsida. Enligt 
Dholakia et al. (2000) måste en hemsida innehålla både underhållning och information 
för att på ett framgångsrikt sätt höja besökarens upplevda värde. Underhållningen kan 
bestå av humor, spel eller tävlingar. 

 
Banners  
Dahlqvist et al. (2002) menar att den mest kända formen av Internetannonsering är banners. 
Dessa är egentligen en översättning av annonser från printvärlden till den digitala världen. 
Således är en banner en annons på Internet och kan jämföras med exempelvis en annons i en 
dagstidning, sponsring eller arenareklam. En banner är enligt Sicilia (2005) inte ett interaktivt 
verktyg förrän en individ har blivit så intresserad av bannerannonsen att han/hon frivilligt 
klickar på den. Genom att användaren klickar på annonsen hamnar denne direkt på företagets 
hemsida eller kampanjsajt. Att välja plats för en bannerannons utgår från samma 
grundförutsättningar som vid traditionell annonsering, dvs. att nå målgruppen till så låg 
kostnad som möjligt (Franzén, 1999). Det fysiska utseendet av banners har förändrats en del 
över åren för att försöka locka användare till att klicka på annonsen som visas (Dahlqvist et 
al., 2002).  
 
Pop-up fönster är en variant av banners, men här presenteras informationen i ett nytt mindre 
fönster när en person loggar in på en hemsida ( Dahlqvist et al., 2002). Andra skillnader 
mellan en banner och ett pop-up fönster är att den senare är större till sitt format och bättre på 
att fånga en användares intresse. Placeringen av de olika verktygen är även olika. Ett pop-up 
fönster har en längre exponeringstid än banners och är även svårare att undvika då de syns ett 
tag på skärmen innan de stängs ned automatiskt. Generellt sätt ger pop-ups stor exponering av 
den reklam som skall visas.   
 
En nackdel med att använda sig av pop-up fönster är enligt Dahlén (2002) att 
uppmärksamheten är ofrivillig från användarens sida. Detta jämfört med banners då 
personerna som är intresserade av annonsen är de som även uppmärksammar den.  Dahlén 
(2002) menar att dessa användare även är de som är mest villiga att gå vidare till sajten och 
aktivera sig. De användare som då ser pop-up fönstret ser reklamen för att det antagligen inte 
går att missa den och inte för att de verkligen söker sig till annonsen i fråga. Således är det 
inte lika troligt att dessa användare vill aktivera sig på sajten. En annan nackdel som Dahlén 
(2002) nämner med pop-ups är att de visas en liten stund längre då det ofta är någon form av 
animation som visas. Detta är inte bra eftersom Internetanvändare enligt Dahlén (2002) 
generellt sätt är otåliga och relativt snabbt vill söka sig vidare. Den extra tid som ett pop-up 
fönster kräver kan därför vara tillräckligt för att minska annonsens värde.  
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Kampanjsidor 
Dahlén (2002) menar att en kampanjsida är mer avancerad än vad banners och pop-ups är. En 
kampanjsajt byggs helt och hållet på att en användare transporteras från en banner- eller en 
pop-up annons. Anledningen till att kampanjsajter uppkommit är att de skall ge större 
exponeringsyta samt ge möjlighet till aktivitet. Skillnaden mellan en kampanjsajt och en 
vanlig sajt eller hemsida är att den förra sker i relation med en viss kampanj snarare än till ett 
visst företag eller en produkt. Eftersom användaren själv har sökt sig till kampanjsajten är 
förutsättningarna relativt goda att effekten av reklamen kan bli stor. Detta innebär även att 
känsligheten är relativt stor. Om innehållet anses dåligt eller på något sätt störande blir 
inställningen till kampanjen försämrad. Dahlén (2002) anser att på grund av att användaren 
aktiverar sig i reklamen har kampanjsajter en fördel gentemot banners och pop-ups, nämligen 
att sajten har en större övertalningsförmåga.   
 
E-mejl 
Företag kan använda sig av e-mejl för att sända ut ett budskap till sin målgrupp. Detta kan ske 
via s.k. permission marketing14 som kan utföras genom massutskick alternativt regelbundna 
utskick till företagets befintliga kunder. Eftersom företaget gör utskicket bestämmer det den 
specifika tidpunkten för meddelandet. Således är chansen relativt liten att användaren erhåller 
mejlet vid den tidpunkt då han/hon verkligen är intresserad av att köpa produkten ifråga. Då 
användaren inte kan påverka innehållet i brevet och därmed inte skapa en dialog ses e-mejl 
som en passiv reklamform. Användaren kan dock svara på mejlet och därigenom ingå en 
dialog med företaget alternativt klicka på en länk, om sådan finns med i mejlet, för att 
transportera sig till företagets hemsida. Eftersom mejlet är av passiv karaktär är det viktigt att 
innehållet är intressant, samt att budskapet lätt fastnar i användarens medvetande.  Även om 
det inte sker en direkt interaktion mellan parterna, så är kontakten personlig till skillnad från 
när en konsument går in på företagets hemsida. Det som gör mediet svårt att använda i 
marknadsföringssammanhang är enligt Dahlén (2002) att varumärken ofta bygger på 
associationer och känslor. Utan dessa finns risk att reklamen blir otillräcklig dvs. den lämnar 
inte några intryck hos mottagaren. Det kan resultera i att en person helt och hållet struntar i att 
läsa mejl som är av denna karaktär.  Det som är positivt med mejl är att 
kommunikationsformen är personlig samt att företaget kan nå många personer till en låg 
kostnad. För att skapa en närmare relation med konsumenten kan företaget skicka ut 
nyhetsbrev varje vecka till målgruppen.  
 
Viral marketing, även kallad virusmarknadsföring, är en form av marknadsföring som enligt 
Dahlén (2002) går ut på att reklamen distribueras via e-mejl till och mellan konsumenterna. E-
mejlet består då vanligtvis av ett underhållande moment, vilket gör att konsumenternas vilja 
att dela med sig av underhållningen till sina bekanta ökar. I takt med detta har det 
annonserande företaget chans till att öka räckvidden. 
 
Söktjänst  
Enligt Wikipedia (2005) förekommer det att termen ”söktjänst” i dagligt tal även kallas för 
”sökmotor”. Detta är dock inadekvat eftersom sökmotorn endast är en del av varje söktjänst. 
Processen är sådan att söktjänsten använder en intern sökmotor/sökrobot för att upptäcka, 
hämta in och indexera webbsidor. Sedan utförs sökningen i indexet, dvs. i princip på samma 
sätt som ett ord slås upp i ett register som finns längst bak i en bok. Med hjälp av söktjänst 
kan en användare ta reda på information angående en viss produkt som han/hon är intresserad 
av. Personen skriver exempelvis ned produktens namn i söktjänsten. Användaren får sedan 
                                                           
14 Användaren måste godkänna att företaget skickar ut mejl till dennes e-mejladress (Dahlén, 2002).  
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upp ett antal träffar relaterade till produkten. Utseendet på träffarna är viktiga för att locka 
besökare till att klicka på en viss länk. För att en person skall ha möjlighet att avgöra om 
länken är relevant eller inte är det fördelaktigt om rubriken är lockande. Texten till rubriken 
bör också vara informativ. Detta för att användaren skall förstå vilken verksamhet företagen 
har samt de för- och nackdelar som finns med företagets produkter.  
 
Enligt Wikipedia (2005) är Google den söktjänst som idag dominerar på Internet. Google 
skiljer sig till viss del från tidigare söktjänster. Främst genom att den vid indexeringen rankar 
webbsidor som har många länkar till sig vilket leder till att omtyckta webbsidor placeras 
överst i träfflistan. För att ett företag skall hamna så högt upp som möjligt på den s.k. 
redaktionella träfflistan krävs det att bolaget arbetar med vissa utvalda sökord på den egna 
hemsidan som bör uppdateras relativt ofta för att placeringen skall behållas. Om ett företag 
vill hamna bland de två översta placeringarna i träfflistan alternativt i den högra kolumnen på 
sidan krävs det dock att företaget köper sökord av söktjänsten.  
     
Blogg  
Ordet blogg härstammar från det engelska ordet ”webb log” vilket är en dagbok på Internet. 
En blogg upprättas av en privatperson eller ett företag och kan jämföras med en hemsida som 
ofta och kontinuerligt uppdateras. Antalet bloggar och läsare av bloggarna ökar ständigt, 
vilket gör att bloggen i sig skulle kunna användas som ett verktyg för att skapa word-of-
mouth. I artikeln ”Five reasons to blog” skriver författaren Moskowitz (2005) varför bloggar 
kan anses vara ett effektivt marknadsföringsverktyg. Moskowitz (2005) nämner bl.a. att en 
blogg skulle kunna hjälpa till att sätta ett ansikte på företaget och därmed ge det en mer 
personlig prägel. Mindre företag kan använda sig av en blogg för att öka 
varumärkeskännedomen och därmed sin ställning gentemot de marknadsledande 
konkurrenterna. Vare sig ett företag satsar på att upprätta en egen blogg eller inte så kan 
populära bloggar användas som bra annonsutrymme, eftersom webb-platsen då är välbesökt. 
 
Mobil marknadsföring 
Eftersom de flesta personer som äger en mobiltelefon nästan jämt har den med sig är den här 
typen av medium ett av det största (Dahlén, 2002). Nåbarheten är större via mobiltelefonen 
jämfört med exempelvis Tv eller Internet. Detta då tiden när en person är ute på Internet eller 
ser på Tv är mer begränsad. Exempelvis är en individs prime time15 på Tv vanligtvis mellan 
kl. 20-22. Internet kräver att personen ifråga sitter framför datorn och surfar. Att 
mobiltelefonen är portabel är en annan anledning till att tillgängligheten är större. Visserligen 
kan en dator med trådlöst Internet också vara portabel, men då måste användaren dels ha 
datorn på och dels vara inloggad på Internet. Via mobiltelefonen kan en person i stort sett nås 
när som helst på dygnet. Således är tiden då en person kan nås förlängd med ett par timmar 
dagligen. Vidare anser Dahlén (2002) att om ett företag använder sig av att kommunicera ut 
sitt budskap till sin målgrupp med hjälp av mobiltelefonen får reklamen en unik mottagare. 
Eftersom mobiltelefonen är personlig blir det även möjligt för företagen att skicka reklam som 
stämmer överens med användarens profil. Således kan reklamen skräddarsys. Dahlén (2002) 
menar att ju mer personligt ett medium är desto viktigare är det att reklamen som användaren 
erhåller är av värde – någonting som efterfrågas. Företag kan sända reklammeddelanden 
antingen via sms16 eller genom wap17 på en mobiltelefon. Detta kräver dock medgivande av 
mobilanvändaren.  
 
                                                           
15 Den tidpunkt på dygnet då en person med stor sannolikhet nyttjar ett visst medium. 
16 Short Message Service 
17 Wireless Application Protocol 
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4.3 Engagemang och motivation 
 
Percy et al. (2001) menar att det är viktigt att komma ihåg att alla konsumenter inte är lika 
varandra trots att ett företag anser att de tillhör en och samma målgrupp. Nivån av 
engagemang och motivation skiljer sig åt individer emellan. Detta eftersom personer har olika 
referensramar om vad de anser vara intressant och därmed kan de finna olika aktiviteter 
motiverande. Vidare anser Percy et al. (2001) att begreppen engagemang och motivation är 
viktiga faktorer när det gäller kunders köp- och användningsbeteende.  
 
Enligt Percy et al. (2001) finns det dels en finansiell risk och dels en psykologisk risk med ett 
köp. Om den uppfattade risken med att inhandla en viss produkt anses vara hög eller låg beror 
helt på konsumenten. Ett bilköp kan exempelvis anses inneha en hög finansiell risk för en 
person med normalinkomst. Denne kommer vilja införskaffa sig så mycket information som 
möjligt om bilen före köpet för att kunna eliminera risken för ett felköp. En person som är 
ekonomiskt oberoende ser köpet som en låg risk då denne inte uppfattar någon finansiell risk 
med förvärvet. Den psykologiska risken beror också på konsumenten ifråga och i vilka kretsar 
personen rör sig i.  
 
Det är enligt Percy et al. (2001) av stor vikt för företagen att införskaffa information ifall 
deras konsumenter anser sig ha ett högt eller ett lågt engagemang för företagets produkter. 
Detta eftersom en konsument ser en högre risk med köpet vid ett högt engagemang än vid ett 
lågt engagemang. Enligt Dahlén et al. (2003) har graden av engagemang även stor inverkan 
på individens köpprocess18. Engel et al. (1995) har utvecklat en modell över konsumenternas 
köpprocess. Omfattningen och den tid det tar för en konsument att ta sig igenom hela 
processen varierar avsevärt beroende på vilken sorts produkt som skall förvärvas. Vid köp av 
högengagerade produkter - som enligt Percy et al. (2001) ofta är dyrare och mer komplicerade 
till sin natur än lågengagerade produkter - arbetar sig konsumenten igenom varje steg av 
köpprocessen med mycket noggrannhet och eftertänksamhet. Vidare menar Dahlén et al. 
(2003) att konsumenten vid köp av en högengagemangsprodukt har större behov att 
införskaffa sig korrekt samt mycket information om produkten för att på så sätt minska risken 
med köpet. Följaktligen kan ett köp gällande en högengagemangsprodukt ta flera månader. 
Vid lågt engagemang anser köparen att det inte finns någon risk vid köpet. Köpprocessen 
behöver då inte ta längre tid än några sekunder.  
 
Percy et al. (2001) menar vidare att om ett företag tar reda på motivet till varför en konsument 
vill köpa en viss produkt eller tjänst blir det lättare att identifiera den effektivaste 
marknadsföringsstrategin för verksamheten. Det finns negativa och positiva motiv. Negativa 
motiv innebär att man antingen löser eller undviker ett problem. Positiva motiv innebär 
sökande efter personlig tillfredsställelse. Beroende på vilken kategori av motiven 
konsumenterna har används olika strategier. Dahlén et al. (2002) skiljer på s.k. tänkprodukter 
och kännprodukter. Tänkprodukter är i princip synonymt med problemlösare. Hit räknas 
exempelvis tvättmaskin, tandkräm och diskmedel. Kännprodukter är varor vilka kan 
tillfredställa ett känslomässigt behov. Är vi sugna på något sött kan en chokladbit vara svaret. 
 

                                                           
18 En individs köpprocess består av fem steg; 1. Behovsidentifikation, 2.Informationssökning, 3. 
Alternativutvärdering, 4. Köp, 5.Utvärdering efter köpet  (Dahlén et al., 2003). 
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Enligt Dahlén et al. (2002) är produktengagemanget individuellt och varierar beroende på 
intresse. Vidare hävdar Dahlén et al. (2002) att 80 procent av alla produkter som köps är 
lågengagerade och karaktäriseras av att de inte är speciellt dyra. Hushållsprodukter såsom 
livsmedel kan således anses vara lågengagerade. För den som tycker att matlagning är kul är 
intresset och därmed motivationen vid köpet högre.  
 
Nedanstående figur är utvecklad av Rossiter och Percy. I denna uppsats undersöker vi de 
produkter som är karaktäriserade av lågt engagemang. Dock kan motivationen kring 
produkten anses vara positiv eller negativ, beroende på konsumentens individuella intresse. 
 
 
 
             Motivation 
                Negative                           Positive 
 

Low     
  Tandkräm  Cd-skiva   
  
Involvement   
   

High 
  Tvättmaskin  Bil 
 
 
 
 
 
Figur 4.4 Rossiter-Percy Grid (Stragtegic Advertising Management, 2001). 

 
Lågt engagemang och låg motivation 
Percy et al. (2001) menar att för de produkter där både engagemanget och motivationen är 
lågt bör det centrala i annonseringen vara att göra målgruppen medveten om att varan 
existerar. I dessa fall spelar det inte så stor roll för konsumenten om annonseringen skulle 
upplevas som irriterande. Konsumenten är rationell och vill ha en snabb och enkel lösning på 
ett problem. Exempel på produkter är toalettpapper, diskmedel, tandkräm, tuggummi.  
 
Lågt engagemang och hög motivation 
Om en produkt har lågt engagemang men hög motivation hos en individ ligger vikten i att 
försöka få kunden positivt inställd till annonseringen. Där engagemanget är lågt har kunden 
inte något behov av en grundlig undersökning av produkten i fråga. Konsumenten är 
emotionell enligt Dahlén (2002) och vill förföras av marknadsföringen. Här är impulsköp 
mycket vanliga, då kunden inte ser att det finns någon risk med köpet. Exempel på produkter 
är CD-skivor, kosmetika, godis, mat. 
 
Högt engagemang och låg motivation 
För produkter där engagemanget är högt men motivationen låg krävs en övertalningsstrategi 
före det att konsumenten gör ett köp. Percy et al. (2002) anser att annonseringen bör försöka 
att skapa en mer positiv bild än vad konsumenten från början hade av produkten. Det beror på 
att den här kategorin kräver mer övertalning innan konsumenten är villig att göra ett köp. 
Exempel på dessa produkter är dammsugare, gräsklippare, tvättmaskin.  
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Högt engagemang och hög motivation 
Annonseringen för produkter som både har ett högt engagemang och en hög motivation bör 
enligt Percy et al. (2001) vara att övertala kunden. Fokus skall vara att förstärka de positiva 
intryck som konsumenten redan har om produkten. Det krävs mer information i den här 
kategorin, eftersom komplexiteten oftare är högre i dessa fall. Exempel på produkter är bilar, 
båtar, musikanläggningar. 
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5 Empiri 
___________________________________________________________________________ 
 
Detta avsnitt består av samtal med representanter från tre mediebyråer i Stockholm samt två 
företag som säljer lågengagemangsprodukter. Empirin berikas även med en redogörelse för 
hur tre företag använder sina hemsidor i syfte att marknadsföra produkterna gentemot 
konsumenterna. 
___________________________________________________________________________ 

5.1 Mediebyrån Carat  
 
Den 7 december 2005 hade vi ett samtal med Internetspecialisterna Sofia Olsson och Kenneth 
Danielsson på mediebyrån Carat. En mediebyrås huvudsakliga uppgifter är enligt 
respondenterna att optimera reklaminvesteringar samt mediebudgeten för sina kunder. 
Mediebyrån skall se till att deras kunder vid rätt tillfälle och via rätt mediekanal når ut till rätt 
målgrupp. 
 
Den förändrade mediemarknaden 
Sofia Olsson och Kenneth Danielsson har märkt av att mediemarknaden förändrats under de 
senaste åren. Detta främst genom att många av mediebyråns kunder ställer frågor om vad som 
kommer att hända med Tv-reklamen när det analoga Tv-nätet läggs ned och digital Tv tar 
över. Kenneth Danielsson menar att i och med ny teknik som uppkommit på marknaden bör 
begreppet mediekonsumtion omdefinieras, eftersom många personer inte anser att de 
konsumerar medier, när de exempelvis betalar räkningar via Internet. Företag å andra sidan 
ser detta som ett sätt att interagera med konsumenterna. Kenneth Danielsson menar vidare att 
många annonsörer ”ligger efter tekniken”, dvs. företagen är inte tillräckligt uppdaterade med 
den teknik som konsumenterna faktiskt använder. Enligt respondenterna har många företag 
inte förstått vidden av Internet och hur mycket samt hur ofta nätet används för att söka 
information om produkter eller tjänster. Idag utnyttjar konsumenter olika medier i större 
utsträckning än vad de tidigare gjorde. Konsumenter har fler kommunikationskanaler att välja 
mellan och använder gärna dessa samtidigt.  
 
Val av mediekanal  
Respondenterna menar att 80 procent av resurserna som ett företag använder sig av i sin 
marknadsföring går till medieköp, medan endast 20 procent går till produktionen. Om ett 
företag inte använder sig av någon speciell mediekanal måste den kreativa delen vara det 
centrala i arbetet. Vidare anser respondenterna att om ett företag har en bra mediemix krävs 
det inte lika mycket kreativitet för att nå ut till målgruppen. 
 
Det slutgiltiga beslutet angående vilka medier som kommer att användas tas alltid av 
företagen/annonsörerna själva. Enligt respondenterna besitter mediebyråerna idag mer makt 
än vad de gjorde för ca tio år sedan. Förr lyssnade kunden mer till reklambyråerna och 
mediebyrån fungerade som en förmedlare mellan det annonserande företaget och de olika 
medierna. Idag är samarbetet större mellan de olika parterna. Respondenterna skulle dock i 
framtiden vilja se ett ännu närmare samarbete, eftersom de anser att alla inblandade parter 
skulle gynnas då reklamen skulle bli mer effektiv. En bra kreativ lösning i kombination med 
en väl uttänkt mediemix skulle minska kostnaderna avsevärt, samtidigt som ett bättre resultat 
skulle kunna uppnås. 
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En del av Carats kunder har en mycket klar och bestämd bild av hur de vill använda vissa 
kommunikationskanaler i sina reklamkampanjer. Andra företag lämnar över alla beslut till 
mediebyrån. Respondenterna menar att dessa skillnader beror på företagens organisation. 
Vidare uppfattar Sofia Olsson och Kenneth Danielsson att de flesta företagen är relativt 
medvetna och kunniga angående olika kommunikationskanaler som finns, men att det 
generellt sett finns okunskap angående de interaktiva medierna. Det är dock individuellt och 
en del har god kännedom om de flesta kommunikationskanalerna. Viktigt att poängtera är att 
mediebyråer har expertis inom området och marknadschefer har många andra arbetsuppgifter 
än att bestämma vilken mediekanal som företaget bör satsa på inom en reklamkampanj.  
 
Interaktivitet 
Respondenterna definierar interaktiva medier genom att skilja på begreppen interaktiva 
medier, Internet och digitala medier. De beskriver interaktiva medier som en 
kommunikationskanal där personer kan interagera med en annan part. Internet ses enligt Sofia 
Olsson och Kenneth Danielsson som ett forum eller en marknadsplats där människor möts. 
Med digitala medier, exempelvis digital TV, menar respondenterna sådan teknik som är 
uppbyggd på ettor och nollor. De har även ställt sig frågan vad som faktiskt innefattas av 
ordet media. Begreppet media definierar Sofia Olsson som ”allting som bär ett budskap”.  
 
På frågan ifall de anser att det är viktigt att konsumenterna är interaktiva i 
marknadsföringssammanhang svarar respondenterna att det är viktigt för företagen att vara 
medvetna om att användare som är ute och surfar på Internet inte alltid vill interagera i den 
mån att de kommer påverka innehållet. Om en person exempelvis vill köpa en cd-skiva på 
nätet kanske han/hon inte har lust att påverka hemsidan, utan är där endast i syfte att köpa en 
cd-skiva.  
 
Företag som vanligtvis använder sig av ett visst annonsmedia kan enligt respondenterna känna 
sig osäkra på att prova andra kommunikationsformat. En annan negativ aspekt kan vara att det 
är lätt för företag att ”snurra in sig” i olika siffror gällande mätningar som gjorts på Internet. 
Respondenterna menar att detta kan vara farligt eftersom det är svårt att jämföra reklamens 
effekter på Internet med motsvarande effekter i övriga traditionella medier. Trafik på Internet 
kan enkelt mätas genom att räkna på hur många som faktiskt klickar sig vidare till en viss 
hemsida. All aktivitet går att mätas och presenteras i faktiska siffror. Övriga mediers 
användning och reklameffektivitet mäts med hjälp av marknadsundersökningar. Med andra 
ord står det mellan objektiv fakta kontra subjektiv perception.  
 
På frågan om respondenterna anser att någon bransch har det svårare att använda sig av 
interaktiva verktyg, är svaret att livsmedelsbranschen kunde få det svårt. Med detta menar de 
att det är en tuffare utmaning att skapa en upplevelse kring livsmedel än vad det är med andra 
sorters produkter. Livsmedel är något enligt respondenterna som konsumenter vill studera och 
ha möjlighet att känna på för att de ska ha möjlighet att fatta ett lyckat köpbeslut. 
 
Det vanligaste marknadsföringsverktyget på Internet är enligt respondenterna 
Internetannonsering i form av banners. Det finns en mängd olika banners och det är lätt att 
utforma annonseringen i olika format. I övrigt används företagens egna hemsidor, 
kampanjsidor, sökmotoroptimering, e-mejl och sms. Respondenterna menar att sökmotorer är 
det interaktiva marknadsföringsverktyget som i dagens läge växer mest. 
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Lågengagerade produkter  
Vad gäller lågengagerade produkter anser Kenneth Danielsson att det är viktigt att hitta andra 
fokus än varumärket. Med detta menar han att företagen bör finna någonting som väcker 
engagemang hos konsumenterna. Syftet är att kunna stärka relationen mellan företag och 
kund. Idéerna är givetvis beroende på vilken produkt som skall säljas. Respondenterna tror att 
det kan vara svårt för livsmedelsföretag att kunna satsa mycket på interaktiva medier, 
eftersom en av livsmedelsföretagens främsta marknadsföringsstrategier äger rum på den 
faktiska marknadsplatsen, dvs. i matvarubutiken. Livsmedelsföretagen strävar efter att få en 
bra hyllplats, då det finns många undersökningar som bevisar hur olika hyllplaceringar ökar 
perceptionen hos konsumenterna. För att få en bra hyllplats skall företagen kunna visa upp för 
återförsäljaren var deras reklam skall synas. Det kan således vara svårt för livsmedelsföretag 
att övertyga deras kunder - dvs. livsmedelsbutikerna - om att ökad Internetannonsering är en 
bra anledning till att de ska få en bra hyllplats.  
 
Olika marknadsföringsaktiviteter som livsmedelsföretag kan använda sig av är enligt Sofia 
Olsson och Kenneth Danielsson diskussionsforum, tävlingar och olika varianter av spel på 
den egna hemsidan. Det är dock viktigt att företagen har en bra och fungerande hemsida.  
Respondenterna menar att det är viktigt att finna vad som är ”den engagerande nyckeln” hos 
produkten som marknadsförs. Den engagerande nyckeln kan beskrivas som en service som 
ökar konsumenternas engagemang kring produkten. Det handlar alltså om att utnyttja Internet 
på rätt sätt. Ju bättre nyckel ett företag finner desto större blir effekten av reklamkampanjen. 
Kenneth Danielsson menar att detta gäller alla sorters medier men främst Internet. Om en 
person skulle få ett nyhetsbrev om en produkt eller tjänst som han/hon inte känner något som 
helst engagemang för utgår effekterna. Det kan till och med skapas en negativ effekt vilket 
inget företag vill ha. 
 
Respondenterna uppfattar att det kan vara svårt för företag som säljer lågengagerade 
produkter att enbart satsa på interaktiva medier.  De anser att den här sortens företag behöver 
komplettering av andra massmedier, såsom Tv, radio och press. Här görs skillnad på företag 
som enbart existerar på Internet som exempelvis en del resebolag.  
 
Interaktiva marknadsföringsverktyg 
Kenneth Danielsson menar att en blogg är lik en vanlig hemsida. Skillnaden är dock att en 
blogg är gjord i ett annat format och därmed enklare att uppdatera. Respondenterna anser att 
en blogg är ett bra interaktivt verktyg, men företag måste använda den på rätt sätt. Med detta 
menar de att företaget inte bör gå in och skriva kommentarer, där de låtsas vara konsumenter. 
De ser en blogg som en slags ”word of mouth”. Konsumenter skriver vad de tycker om 
produkterna, både positiva och negativa kommentarer ges. Andra konsumenter får då ett 
intryck av att informationen är mer objektiv än på hemsidan eller annan reklam där 
produktinformationen återfinns. 
 
E- mejl är enligt Kenneth Danielsson ett underskattat och outnyttjat marknadsföringsverktyg. 
Han anser att det finns stora annonsmöjligheter i e-mejl och att företag borde ordna så att det 
finns annonsmöjlighet att äga utrymme i alla e-mejl som skickas. På det sättet kan flera parter 
samarbeta med varandra. Vidare säger Kenneth Danielsson att företag som skickar e-mejl - 
exempelvis orderbekräftelser - till sina kunder, borde utnyttja platsen mycket mer. 
Exempelvis kan företaget ha en färgglad sida med inspirerande text. Företagets hemsida kan 
finnas som en länk någonstans i mejlet. Nya erbjudanden och tävlingar skulle även kunna 
annonseras i mejlet. Möjligheterna är oändliga menar respondenten.  
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Viral marketing där kunder skickar kedjemejl vidare till vänner och bekanta för att få en 
möjlighet att vinna en tävling, är något som en del företag använder sig av. Enligt Kenneth 
Danielsson hade Carat nyligen en kund som sålde en lågengagemang produkt, vars försäljning 
gick upp med sju procent efter en viral marketing kampanj, vilket var mer än förväntat.  
 
Respondenterna anser att sökmotoroptimering är det interaktiva verktyget som växer mest. 
Vidare menar de att sökmotorer alltid är bra och användbara för företag och något som bör 
satsas på. Förutsättningen är dock att företagen ska ha en bra och väl fungerande hemsida. 
 
Trender 
Både Sofia Olsson och Kenneth Danielsson anser att tekniken ligger före företagen. De tror 
att det i framtiden kommer att bli svårare att köpa annonsutrymme. I och med detta krävs det 
att företag blir mer flexibla än vad många är idag. Respondenterna ger som exempel att en del 
hemsidor kräver att konsumenten måste bli medlem i företagets förmånsklubb för att kunna 
genomföra ett köp via nätet. Många företag förlorar kunder för att personen i fråga inte vill 
eller inte orkar fylla i ett anmälningsformulär för att bli medlem och därigenom strutar i att 
köpa produkten. Respondenterna hävdar att den framtida konsumenten absolut inte vill få 
reklamerbjudanden till sin mejl-box. 
 
En annan trend är att konsumenterna kommer att välja själva när, var och hur de exempelvis 
vill se på Tv. De kommer inte vara lika begränsade till programtiden som de är idag. 
Gränserna kommer att suddas ut mellan medierna. Fler medier kommer givetvis att 
uppkomma, men de kommer ”gå in” i varandra. Exempelvis kan en konsument som vill se sitt 
favoritprogram på Tv själv välja när, var och hur han/hon vill se det, endast genom att ladda 
ned programmet och koppla upp sig via datorn. Som en följd menar respondenterna att 
konsumenten även själv väljer tiden, då denne vill bli påverkad av reklam. Det är därför 
viktigt att företagen ser till att rätt reklam hamnar i rätt miljö.  
 

5.2 Mediebyrån OMD 
 
Den 21 december 2005 förde vi ett samtal med Mikael Taipale som är Internet Manager på 
mediebyrån OMD. Enligt respondenten är mediebyråns huvudsakliga uppgifter att förmedla 
medieutrymme åt annonsörer. Mediebyrån skall optimera sina kunders mediemix, vilket sker 
genom att nå ut till kundens målgrupp på det mest kostnadseffektiva sättet. 
 
Den förändrade mediemarknaden 
Mikael Taipale har märkt av att mediemarknaden och att konsumenternas medieanvändande 
förändrats de senaste åren. På grund av de digitala kommunikationskanalerna är medieutbudet 
betydligt större idag än vad det var för ett par år sedan. Vidare menar han att beteendet blivit 
mångfacetterat och därmed inte lika stereotypt som det var förr. Exempelvis hade företagen 
total kontroll på vilka Tv- och radiokanaler, tidningar etc. som 45-åriga kvinnor konsumerade. 
Idag skiljer sig mediebeteendet åt mellan individer och kan inte kategoriseras in på samma 
sätt som förut. Idag konsumerar individer många medier samtidigt.  En person kan, parallellt 
som han/hon ser på Tv, surfa på Internet och bläddra i en tidning.  
 
Inställningen till interaktiva medier har förändrats. Under fyra år har det varit en ”istid” 
beträffande den sortens medier. Mellan åren 1998 och 1999 var det ett stort uppsving och det 
var många som ville satsa på Internet som annonsmedium. I och med dot.com-företagens fall 
år 2000 ändrades detta drastiskt. Investeringarna i denna medieform avtog. Dock avtog inte 
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konsumenternas Internetanvändande, vilket företagen inte förstod.  Tack vare att 
marknadschefer i egenskap av privatpersoner börjat använda interaktiva medier mer har de 
fått upp ögonen för i vilken utsträckning dessa kommunikationskanaler används. Enligt 
Mikael Taipale består 25 procent av en persons mediekonsumtion på Internet. Trots detta går 
endast en liten procentandel av företagens resurser till Internet. Det har varit ett lågt intresse 
för interaktiva medier ända tills för ett år sedan.  
 
Enligt Mikael Taipale är webbsidor och banners rent kostnadsmässigt det vanligaste 
interaktiva verktyget.  
 
Val av mediekanal 
Mikael Taipale berättar att det ibland är stor skillnad kunskapsmässigt mellan deras 
annonserande kunder. En del har god kunskap, medan andra inte har någon större erfarenhet. I 
de fall då en person har mindre kunskap krävs det mer av mediekonsulterna.  
 
Interaktivitet 
Traditionellt sett har företag använt sig av kommunikationskanaler, där endast en part är aktiv 
såsom Tv, radio eller tidningar. Mikael Taipale menar att det inte alltid är viktigt att en 
konsument är interaktiv, utan det beror på vilket budskap som ett företag vill sända ut. ”Om vi 
exempelvis vill sända ut att en Big Mac på McDonalds endast kostar 15 kr är interaktivitet 
inte viktigt”. I andra fall, då företag är intresserade av att bygga en relation med sina 
konsumenter kan det vara viktigt med interaktivitet. Om företaget får möjlighet att vara 
interaktiv med en konsument uppnås större effekt. Genom interaktionen får företaget någon 
form av respons från individen. Vidare berättar respondenten att den potentiella kunden i 
framtiden kan bli en bärare av företagets varumärke och då är det viktigt att relationen blir 
bra. 
 
Lågengagerade produkter 
På frågan ifall det är viktigt för företag som säljer lågengagerade produkter att ha en egen 
hemsida har Mikael Taipale åsikten att det inte finns något syfte i det. Han menar att det inte 
skulle vara speciellt många som skulle vilja gå in på exempelvis Colgates hemsida för att söka 
upp information beträffande tandkrämer, men att det ändå är bra för denna typ av företag att 
finnas med i en extern webbplats. För att skapa en relation med en kund skulle Colgate kunna 
samarbeta med ett ”mediahus”, exempelvis Lunarstorm. Vidare anser respondenten att vissa 
branscher som rese- eller nöjesindustrin har större nytta av att använda sig av interaktiva 
medier än andra. Om ett företag som säljer lågengagemangsprodukter vill använda sig av 
interaktiva medier anser respondenten att företaget borde satsa på att bli ”kompis” med 
kunden och tillsammans med ett mediahus utveckla eller förbättra en funktion som 
målgruppen skulle ha nytta av. Vi tar Estrella chips som ett exempel och att de riktar sig till 
målgruppen 15- 25 åringar. Dessa ungdomar är ute på Lunarstorm och använder Lunarstorms 
mejl-funktion som fungerar helt okej, men som skulle kunna vara bättre. Estrella ser då till att 
tillsammans med Lunarstorm uppdatera denna funktion. Företaget uppmärksammar personer 
som använder Lunarstorm att det är Estrella som möjliggör denna förbättring. På detta sätt blir 
Estrella ”the good guy”, vilket förhoppningsvis resulterar i att ungdomarna nästa gång de 
köper chips väljer Estrella. Mikael Taipale menar vidare att företagen borde se till att låta 
användarna själva komma fram till att just deras varumärke är det bästa och inte genom en 
reklam som säger åt dem vad de skall välja. 
 
Respondenten menar att grundtanken med Internet är att det skall vara en 
kommunikationsform mellan individer. Idag märks detta mer än någonsin då det finns olika 
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forum för personer beroende på vilka intressen de har. Respondenten menar att idag använder 
sig många människor av Internet för att ta reda på information samt be om hjälp. 
 
Interaktiva marknadsföringsverktyg 
I USA är det enligt Mikael Taipale vanligt med annonsering på bloggar. Detta har inte 
kommit till Sverige än. Han menar vidare att om en rekommendation kommer från någon 
bekant eller en annan konsument blir informationen mer trovärdig. Kunderna blir budbärare 
av varumärken, vilket leder till att de får mer makt.  
 
Mikael Taipale ger ett exempel på hur varumärket Via (tvättmedel) vände upp och ned på den 
traditionella marknadsföringen genom servicen ”VIA direkt”. Företaget kunde med hjälp av 
en kundtjänst skapa en relation med sina kunder, genom att inte endast sälja en produkt utan 
även en lösning på ett problem. Tydligen var detta exakt vad kunderna ville ha. Många 
personer hade frågor och ville be om råd hur de på bästa sätt skulle tvätta olika klädesplagg. 
Således menar respondenten att det går att skapa en relation med en konsument, trots att 
företaget säljer lågengagerade produkter. Han poängterar dock att det är svårare än vad det är 
för ett företag som säljer högengagerade produkter. I framtiden kommer relationen mellan 
företag och konsument bli ännu viktigare. Mikael Taipale menar att med hjälp av 
interaktivitet kan den sortens relationer skapas. För lågengagerade produkter gäller det att 
finna en annan kategori av interaktivitet än vad högengagerade produkter har. Respondenten 
ger som ett exempel att lågengagerade produkter kan försöka hitta ett medieterritorium som 
de ”äger”. Pepsodent skulle exempelvis kunna ha ”datingverksamhet”  med budskapet ”Hur 
du kan förbereda dig inför din date” eller ”Vill du också ha vita fräscha tänder till din 
drömdate?”. 
 
Trender 
Mikael Taipale anser att en kommande trend är att Internet i framtiden kommer användas som 
en nyttofunktion och ett verktyg i vardagen. Med detta menar han att datorn kommer att 
flyttas ut från arbetsrummet till vardagsrummet. Kommunikationstjänster som onlinespel, 
messenger- funktioner, IP telefoni och fildelning kommer att bli fler samt viktigare. Allt detta 
sker mellan individer. För företag innebär det här att det blir ännu svårare att nå fram till sin 
målgrupp, eftersom det kan vara svårt att se om en person är aktiv i ett medium eller om 
kommunikationskanalen endast används sekundärt.  Konsumenten kommer genom den 
tekniska utvecklingen att få mer makt och större möjlighet att välja bort reklam. När detta blir 
verklighet kommer det vara ännu viktigare för företag att vara en del av ”innehållet”. Mikael 
Taipale menar därmed att relevansen blir viktigare och för företag innebär det att de 
kontinuerligt måste ha användaren i bakhuvudet. Sammanfattningsvis innebär det att sända ett 
relevant meddelande eller budskap i en relevant mediekanal. 
 

5.3 Mediebyrån Mindshare 
 
Den 21 december 2005 träffade vi Jonas Vahlne på mediebyrån Mindshare. Enligt 
respondenten agerar Mindshare som konsulter och rådgivare i medievalsfrågor åt annonsörer 
för att se var, när och hur en annonsör bäst kan nå ut till sin målgrupp. Mediebyråns uppgift är 
att se till att ett företag använder sig av rätt media till det bästa priset. Mediebyrån är inte 
inblandad i det kreativa, dvs. arbetet som går ut på vad budskapet ska bestå av. Det är 
reklambyrån bäst på. 
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Den förändrade mediemarknaden 
Jonas Vahlne menar att de på Mindshare har märkt av förändringarna på mediemarknaden. De 
digitala och interaktiva medierna har vuxit under de senaste åren. Denna förändring märks 
främst i USA. I Sverige är trenden inte lika tydlig. Han anser att det är svårt att försöka få 
konsumenter att investera mer tid i de medier som redan existerar, därför att dagens 
människor är upptagna med andra aktiviteter.  
 
Jonas Vahlne menar att användandet av mobiltelefon och Internet har ökat de senaste åren och 
att de kommer att öka ännu mer de kommande åren. Sex till tio procent av företagens 
mediemix går till Internet. Han anser vidare att det är svårt att avgöra huruvida mediemixen 
förändrats och tror att det beror på bransch och företag. De medier som har backat på grund 
av Internet varierar mycket från kund till kund. Rent pengamässigt kan antagligen Tv-
investeringarna ha minskat något, men procentuellt sett behöver det inte innebära en så stor 
förändring. Att ta en miljon kronor från Tv påverkar inte de procentuella Tv-investeringarna 
så mycket, men att lägga till en miljon på Internet kan innebära en stor procentuell ökning på 
det nya mediet. I en del branscher kan print fått stå tillbaka till fördel av de interaktiva 
medierna medan det i andra branscher inte skett någon direkt synlig förändring. 
 
Val av mediekanal 
Val av media vid en reklamkampanj är enligt Jonas Vahlne mycket viktigt. Det är många 
faktorer som påverkar om en person som har sett reklamen kommer ihåg att han/hon faktiskt 
har sett inslaget över huvud taget. Frågan är även ifall konsumenten kommer ihåg vilket 
företag som var avsändare för kampanjen. Respondenten menar att frågan är hur ett företag 
kan nå sin målgrupp med så lite ”spill” som möjligt för att det ska bli så kostnadseffektivt som 
möjligt. Det gäller att ta reda på i vilken situation målgruppen är mest observant och 
mottaglig för budskapet angående den produkt som skall säljas. Som exempel berättar Jonas 
Vahlne att under ett dygn har olika medier olika tidpunkter för när dessa används mest. 
Exempelvis ser många konsumenter mest på TV under kvällstid, de flesta läser tidningen på 
morgonen, medan Internet har en relativt jämn kurva under större delen av dagen. 
 
Samarbetet mellan Mindshare och deras kunder går ut på att Mindshare lämnar 
rekommendationer angående vilket/vilka medier företaget i fråga bör satsa på. Det är inte 
ovanligt att Mindshares kunder har önskemål eller favoritmedier, dvs. sådana 
kommunikationskanaler som de anser passa bra till just deras produkter. Det kan även vara så 
att marknadschefen på det annonserande företaget har kunskap om ett specifikt medium och 
därför helst vill använda sig av detta. Mediebyrån kan endast lämna förslag på medier som de 
anser passar kundens produkter, men i slutändan är det alltid upp till kunden själv att antingen 
godta eller bortse från rekommendationen. Ibland händer det att medievalet och det kreativa 
valet korsar varandra och reklambyrån kan då ha vissa åsikter om när och vilka medier som 
helst ska användas. På samma sätt kan mediebyrån ha synpunkter på det kreativa, men i grund 
och botten har reklambyrån och mediebyrån olika uppgifter. 
 
Interaktivitet  
På frågan ifall vår definition av begreppet interaktivitet är relevant, anser Jonas Vahlne att den 
fungerar i en del scenarion. Dock poängterar han att interaktiviteten inte behöver ske mellan 
två parter där båda är människor, utan den andra parten kan vara information såsom en 
webbsida.  
 
Jonas Vahlne anser att det i vissa fall kan vara kostnadseffektivt att använda sig av interaktiva 
medier. Exempelvis om ett företag använder sig av Internet i en reklamkampanj, där företaget 
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kan gå från reklam till ett avslut direkt, dvs. att en kund ser en annons på Internet och sedan 
kan köpa produkten i fråga med en gång på Internet. Interaktiva medier är också bra att 
använda sig av för att bygga en relation. I dessa fall kan det vara svårt att se ifall det verkligen 
är kostnadseffektivt, eftersom det tar ett tag att se om kunden är lojal och hur relationen går.  
 
Enligt Jonas Vahlne är det för en del varumärken och produkter viktigt att en kund är 
interaktiv genom att ge sin tid och sitt engagemang. Detta är väsentligt därför att det kan vara 
svårt för en konsument att komma ihåg varumärke från exempelvis en Tv-reklam. Vidare 
menar respondenten att det finns en del förutfattade meningar att det för vissa branscher inte 
är lika viktigt att kunderna känner ett engagemang. Många tyckte exempelvis att en 
konsument inte kan ha en relation till ett tvättmedel. Detta motbevisas av exempelvis VIA 
direkt, där konsumenter kan ringa in för att få tvättråd. Jonas Vahlne anser dock att vissa 
branscher har mer användning av de interaktiva medierna än andra. Som exempel nämner han 
kapitalvaror såsom bil, - försäkrings, - pensions, - och bankbranscher, eftersom personer som 
fattar beslut gällande den sortens ärenden behöver någonting som stöttar dem i sitt val. För 
impulsköp såsom dagligvaruhandel behöver en konsument inte speciellt mycket stöd och 
således menar Jonas Vahlne att det därmed inte är lika viktigt att etablera en relation. 
 
De företag som enligt respondenten tvekar mest att prova interaktiva medier i sin 
marknadsföring  är de företag som har en relativt bred målgrupp. Jonas Vahlne tror att den här 
sortens företag inte vill ta risken att satsa på interaktiva medier eftersom det är möjligt att 
endast en bråkdel av målgruppen använder Internet kontinuerligt. Helst vill de att något annat 
företag som är i samma sits provar först så att de ser om det fungerar. Idag är dock Internet 
och att ha en hemsida en naturlig del av de flesta de största nationella företagens mediemix. 
Vidare menar han att många äntligen fått upp ögonen för Internet och interaktiva medier. Den 
traditionella annonseringen på Internet kommer nu i allt större utsträckning. 
 
Dagens kunder förutsätter att företag har en egen webb. Jonas Vahlne menar att detta är en 
viktig kontaktyta och att många företag har lagt över sin kundtjänst på webben, vilket har lett 
till stora besparingar. Det gäller även att flytta ut marknadsföringen till andra webb-sidor och 
det är främst där som det har funnits tveksamheter. De interaktiva verktygen som idag 
omsätter mest pengar är annonsering på Internet och då främst banners. Andra populära 
former av annonsering på Internet är katalogtjänster, såsom Eniro och Gula sidorna. Detta är 
viktiga verktyg för mindre företag som är verksamma inom ett regionalt område. 
Sökmotormarknadsföring i form av att köpa sponsrade länkar är någonting som växer. Även 
sökmotoroptimering, vilket innebär att företagen arbetar med sin egen webb för att få en så 
hög placering som möjligt, är ett verktyg som är på framfart.  
 
Lågengagerade produkter 
Jonas Vahlne anser att det är viktigt för företag som säljer lågengagerade produkter att göra 
valet av varumärke viktigare för konsumenterna. I dag är det så att de företag som lägger ner 
mest resurser på sin marknadsföring är de som kan vinna flest marknadsandelar. Företagen 
tävlar med varandra i vem som har möjlighet att synas mest i form av reklam och annonser. I 
längden fungerar detta inte. Han menar att det företag som istället kan skapa en relation med 
sina kunder och på så sätt kan göra kunden mer engagerad i produkten i framtiden kommer att 
bli det vinnande företaget. Allt som kan bidra till denna relation är viktigt. Att ha en 
fungerande webbsida och/eller en kundklubb där personer kan vinna olika priser kan vara en 
idé. Dock måste företaget tänka över ifall denna typ av marknadsföring verkligen fyller en 
funktion. Frågan är ifall det verkligen går att öka människors engagemang för alla typer av 
produkter. 
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Jonas Vahlne menar att företagen genom traditionella medier kan försöka locka in kunderna 
på sin hemsida för att sedan få konsumenterna att automatiskt gå in där, när de vill ha reda på 
någonting som berör produktens användningsområde. Exempelvis kan Colgate på sin hemsida 
ha tandborstskola med texten: ”Så får du dina barn att borsta tänderna själva”. På detta sätt 
skapas en relation mellan företag och kunderna. På sikt kan det leda till att personer väljer 
Colgate framför andra alternativ, när han/hon väl står i affären och ska köpa tandkräm. 
Företag bör försöka hitta den meningsfulla interaktionen med sina kunder. Det är exempelvis 
mer kostandseffektivt att ha ett företags kundtjänst via Internet, där kunderna får skriva in 
frågor, än vad det är att ha ett call-center. En annan fördel med Internet och att ha en egen 
webbsida är att det för kunden blir mer användarvänlig information.  
 
Interaktiva marknadsföringsverktyg 
Hittills har det vanligaste sättet att locka till sig besökare till ett företags hemsida varit genom 
reklam på andra företags hemsidor. Detta har gjorts i en del år och personer som är inne på 
Internet ”surfar inte runt” på det sättet som det tidigare antogs. Dagens internetanvändare har 
ofta ett ärende denne skall utföra - att betala räkningarna, läsa sin mail, etc. och har därmed 
inte tid och lust att bara surfa runt och klicka på olika banners eller pop-ups som kommer upp 
på skärmen. Det är därför ännu viktigare för ett företag att fånga in en konsument vid rätt 
tidpunkt. Klickfrekvensen på annonser på Internet är mycket låg och enligt Jonas Vahlne är 
det endast 0.1 procent av de som exponeras av annonser som verkligen klickar på den. Han 
berättar vidare att en del av målet bör vara att försöka göra det naturligt för målgruppen att gå 
in på företagets hemsida.  
 
Respondenten anser att e-mejl exempelvis skulle kunna användas för att distribuera ut 
rabattkuponger under en kampanj, eftersom kunden själv kan skriva ut kupongerna som 
han/hon vill använda sig av. Dock finns tydliga restriktioner för företag som använder sig av 
e-mejl som marknadsföring. Företagen måste ha ett godkännande från konsumenterna, innan 
de kan skicka iväg reklam på detta sätt, annars räknas det som spam. Problemet för företag är 
att få tag på människors adresser. När ett företag väl har byggt upp en bra kund-databas kan 
detta sätt uppfattas som användarvänligt och kostnadseffektivt.  
 
Jonas Vahlne hävdar att 50 procent av de stora företagen i Europa har använt sig av viral 
marketing. Idag har dock kraven höjts på den här sortens marknadsföring. Konsumenterna 
kräver exempelvis en reklamfilm som verkligen sticker ut. Den ska vara rolig, utmanande, 
galen, nyttig och överträffa dem som personen senast fått för att det ska ge önskvärd effekt. I 
annat fall finns det risk för att mejlet/filmen inte skickas vidare. Som ett exempel nämner 
Jonas Vahlne BMW som för ett tag sedan valde att lägga ned mycket pengar på att producera 
en sju minuter lång reklamfilm med Madonna. Filmen visades dock aldrig på TV, utan sågs 
istället av konsumenterna genom att den skickades via e-mejl. Här valde företaget att lägga 
ner mycket pengar på produktionen och väldigt lite på distributionen. Jonas Vahlne menade 
att filmen var mycket bra och att konsumtionen och engagemanget av filmen ändrades genom 
att användaren själv kunde bestämma om och när denne ville se reklamen.  
 
Vad gäller blogg anser respondenten att det finns möjlighet för företag att få ut sitt budskap 
om målgruppen läser bloggar. Kommunikationen kan antingen ske genom att annonsera på en 
blogg eller att en högt uppsatt person på företaget berättar om nyheter etc. På så sätt kan 
företaget stärka sin position på marknaden. Han menar att det är svårare för företag som säljer 
lågengagerade produkter att öka engagemanget än vad det är för företag som säljer produkter 
med högt engagemang. För den förra är det bra om företaget kan hitta ett närliggande område 
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till produkten. Exempelvis kan Colgate skriva på sin blogg om hur dåliga vi svenskar är på 
tandhygien och att de flesta byter tandborste alldeles för sällan. Resultatet blir 
förhoppningsvis att folk byter ut tandborstarna oftare och förhoppningsvis även väljer 
Colgates produkter när de står i affären. 
 
Jonas Vahlne menar att det för den här typen av företag innebär en stor risk att ändra på ett 
fungerande koncept. Företagen ska inte göra det, ifall de inte hittar rätt sätt att göra det på. Å 
andra sidan borde företagen inte vara rädda att göra ett försök. Det blir ju trots allt svårare och 
svårare att nå konsumenterna och förr eller senare måste även de marknadsledande företagen 
som säljer lågengagemangsprodukter pröva nya sätt att nå konsumenterna. Respondenten 
menar att det bör fokuseras på kundernas köptillfälle i butiken. Möjligtvis förs interaktiviteten 
in i själva Ica-butiken i form av touch-screens eller liknande. Direktreklam som distribueras i 
brevlådan kan antagligen ersättas av en mer digital version.  
 
Trender 
Jonas Vahlne tror att en kommande trend kan vara att all medieutrustning, som exempelvis 
DVD, digital-Tv, IP-Tv etc. som idag finns i hemmen kommer att slås ihop samt att digital-Tv 
och Internet blir en och samma enhet. 
 
En annan trend kan vara att allt blir alltmer digitalt i vardagslivet. Som exempel ger Jonas 
Vahlne att en person som inte läser sin Metro i pappersform utan via en skärm som sedan 
kastas för återvinning efter resans slut.  
 

5.4 Yes  
 
Procter & Gamble grundades i USA 1837. Företaget säljer ca 300 varumärken i över 160 
länder. Den 9 december 2005 samtalade vi med Tomas Adolfsson som är Assistant Brand 
Manager för två av dessa varumärken - Yes och Fairy. Han är ansvarig för all försäljning och 
marknadsföring av dessa handdiskmedelsprodukter i Norden. I Sverige säljs endast 
varumärket Yes. Eftersom författarna till studien har avgränsat arbetet till den svenska 
marknaden utesluts Fariy hand-dish i samtalets sammanfattning.  
 
Produktlinjer 
Varumärket Yes har enligt Tomas Adolfsson två produktlinjer som säljs i Sverige - hand- och 
maskindiskmedel.  
 
Målgrupp 
Enligt respondenten ingår alla konsumenter i Yes målgrupp. Den huvudsakliga målgruppen 
som Yes riktar sin reklam mot är ”The Head of Household”  25-59 år. 
 
Konkurrensfördel 
Den främsta konkurrensfördelen som varumärket Yes handdiskmedel har är enligt Tomas 
Adolfsson att produkten är överlägsen andra handdiskmedelsprodukter som finns ute på 
marknaden. Som exempel berättar han att en flaska Yes handdiskmedel faktiskt räcker 
betydligt längre än en flaska SKONA handdiskmedel. Respondenten menar vidare att Yes 
överlägsenhet inte bara är drygheten utan även effektiviteten diskmedlet har mot fett.  
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Val av mediekanal  
Tomas Adolfsson menar att Yes handdiskmedel främst använder Tv som 
kommunikationskanal för att nå ut till konsumenterna. Det beror på att Tv fungerar bäst enligt 
Procter & Gamble’s undersökningar. Han berättar vidare att stora marknadsundersökningar 
kontinuerligt utförs med hjälp av djupintervjuer och enkäter. Dessa har visat att Tv är enklast 
och mest kostnadseffektivt för att reklamen för Yes Handdiskmedel ska nå deras 
huvudsakliga målgrupp. 
  
Tomas Adolfsson berättar att företaget använder sig både av en reklambyrå och en mediebyrå 
för sin marknadsföring mot konsumenterna. 
 
Enligt Tomas Adolfsson har han det yttersta ansvaret när det gäller beslut om vilket medium 
samt mediemix företaget använder sig av för att kommunicera ut produktens budskap till 
konsumenterna. Vid större beslut är även högre chefer inblandade. Vanligtvis diskuterar de 
frågor gällande medievalet i ”team” bestående av Assistant Brand Manager, en säljansvarig, 
en Market Planner och en finansanalytiker. 
 
Engagemang 
Det främsta sättet att öka konsumenternas engagemang kring produkten är att kontinuerligt 
använda sig av samma reklamstrategi, vilket betyder att alltid ha samma budskap, samma röst 
och samma färger i reklamfilmerna som visas på Tv. 
 
Tomas Adolfsson berättar vidare att Yes handdiskmedel erbjuder sina konsumenter 
telefonservice dygnet runt. Telefonnumret finns på förpackningarna och dit kan konsumenter 
ringa om de har några önskemål eller klagomål om produkterna.  
 
Interaktiva medier 
Enligt respondenten används inte interaktiva medier som en del av marknadsföringen av 
varumärket Yes gentemot konsumenterna. Företaget (Procter & Gamble) har en hemsida där 
alla produkterna som säljs och marknadsförs i Norden finns representerade. Tomas Adolfsson 
menar att hemsidan inte riktas mot konsumenterna utan snarare mot företagets huvudsakliga 
kunder, vilka är Ica-handlarna, Coop och Axfood. 
 
Den främsta anledningen till att företaget inte satsar på att upprätta en egen hemsida för Yes 
är att det kostar för mycket.  För närvarande finns ingen ansvarig för hemsidan. Att anställa en 
person för den tjänsten anses som en onödigt dyr kostnad. Visserligen finns en webb- 
avdelning som ansvarar för hela företagets (Procter & Gamble) hemsida, men fortfarande 
skulle det kosta extra pengar att underhålla en egen. Tomas Adolfsson är inte övertygad om 
att utdelningen skulle motsvara investeringarna. 
 
Respondenten och hans kollegor har vid flera tillfällen diskuterat hur mediemarknaden ser ut 
och även funderat på en egen hemsida. Problemet, som inte rättfärdigar den extra kostnad som 
detta skulle medföra, är att de inte vet vilket budskap de skulle kunna kommunicera ut via en 
hemsida som de inte redan gör via Tv. Enligt de marknadsundersökningar företaget utfört är 
inte Yes målgrupp speciellt flitiga användare av Internet. 
 
Det senaste nya mediet som Tomas Adolfsson verkligen tror på är In-store TV. Denna nya 
medieform som i dagsläget endast är ett testprojekt innebär att reklam visas på TV-apparater 
som finns uppmonterade på själva marknadsplatsen, dvs. i butiken där produkterna säljs. Det 
är ett sätt att komma så nära slutet av konsumenternas köpprocess som möjligt för att in i det 
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sista kunna påverka köpbeslutet. Det här är någonting som Yes satsar på i skrivandets stund. 
Företaget låter sina reklamfilmer visas med ljud i vissa butiker och utan ljud i andra butiker, 
för att undersöka om det är viktigt för konsumenten att både höra och se reklamen.  
 
Enligt respondenten har företaget diskuterat om de skall använda sig av någon form av 
annonsering på Internet såsom banners via andra företags hemsidor och/eller större 
mediesajter. Han anser dock att Yes forfarande har större träffsäkerhet via TV. Förutom att 
Yes har utrymme i Procter & Gambles hemsida, använder de sig inte av några andra 
interaktiva marknadsföringsverktyg. 

5.5 Oatly  
 
Ceba är ett livsmedelsföretag som har sitt fokus på forskning och utveckling, marknadsföring 
och försäljning av havrebaserade produkter. Produkterna säljs under varumärket Oatly som i 
Sverige finns tillgängligt i dagligvaruhandeln. Den 30 december 2005 samtalade vi med 
Cecilia Hansen som är marknadschef på Oatly. 
 
Produktlinjer 
Enligt Cecilia Hansen har Oatly i sitt produktsortiment olika former av havredrycker samt 
olika matlagningsvaror. Inom havredryckssortimentet finns en ”vanlig” havredryck som ses 
som ett substitut för mjölk. Produkten finns även smaksatt med choklad och med jordgubb. 
Drycken finns även att köpa på petflaska. I Oatlys matlagningssortiment finns produkter som 
matlagningsgrädde, glass samt pannkakssmet.   
 
Målgrupp 
Oatly har två målgrupper och gemensamt för de båda är att det är kvinnor över 25 år som 
mest köper företagets produkter. Den ena målgruppen består av hälsomedvetna konsumenter 
och den andra utgörs av personer som är allergiska. Den förra är personer som vill äta och 
dricka hälsosamt. Allergimålgruppen ses dock som de största konsumenterna. I denna 
målgrupp ingår de personer som är allergiska mot mjölk, soja eller gluten. Många av dessa 
konsumenter är givetvis också intresserade av att produkter skall vara hälsosamma. Cecilia 
Hansen förklarar att Oatly anser att båda målgrupperna är lika viktiga. Skillnaden är att 
företaget kommunicerar sitt budskap på olika sätt beroende på vilken målgrupp de vill vända 
sig till.  
 
Konkurrensfördel 
Respondenten berättar att Oatlys produkter är sammansatta på ett mycket balanserat sätt och 
deras produkter har en god smak. På grund av detta behöver företaget inte tillsätta ämnen som 
vanilj eller socker för att dölja dålig smak, vilket en del av deras konkurrenter måste göra. 
Detta ses som företagets främsta konkurrensfördel. Sojaprodukter ses som de främsta 
konkurrerande produkterna. 
 
Val av mediekanal 
Cecilia Hansen berättar att Oatly med hjälp av analyser kommit fram till att det finns en god 
marknadskännedom gällande företagets produkter. 50 procent av de som deltagit i 
undersökningarna  känner till varumärket. Dock är det färre som provat någon av Oatlys 
produkter. Företaget har som mål att öka antalet prövoköp, men Cecilia Hansen menar att det 
är relativt svårt att utföra en kampanj i matvarubutiker. Oatly har därför satsat på att visa upp 
sina produkter på s.k. centrumtavlor som är uppsatta på platser och som ses av kunden innan 
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han/hon går in i en matvarubutik. På det här sättet skall medvetandet hos konsumenterna öka 
och förhoppningsvis resultera i att fler provköper Oatlys produkter.  
 
De medier som företaget använder mest för att kommunicera ut sitt budskap är press, främst 
dags-, vecko- och månadstidningar. I sin reklam nämns alltid företagets webbadress. Således 
blir hemsidan ett naturligt inslag i Oatlys mediemix.  
 
Cecilia Hansen förklarar att de använder sig både av mediebyrå och reklambyrå vid skapande 
och kommunicerande av reklam. Vidare berättar hon att samarbetet mellan de olika parterna 
sker som ett nära grupparbete. Oatly lägger upp strategier och förklarar vad de vill uppnå med 
kampanjen. Sedan sker många diskussioner vad gäller val av mediekanal samt utformning av 
reklamen.  
 
Eftersom de produkter som Oatly producerar kan uppfattas som komplicerade, är reklamen 
alltid mycket ”rak på sak” och snudd på enkel. Företaget vill att konsumenten skall förstå att 
produkten inte bara är till för allergiker utan för alla som vill äta hälsosamt.  
 
Engagemang  
Företaget har mycket kontakt med sina konsumenter. En kund kan gå in på Oatlys hemsida 
och skriva ned en fråga och få svar de närmaste 24 timmarna. Företaget får även feedback 
genom olika konsumentmässor de deltar i. Cecilia Hansen berättar att den grupp som är mest 
aktiva och ger mycket feedback är ”allergimålgruppen”.  
 
Interaktiva medier 
De interaktiva verktyg som företaget använder sig av är främst hemsidan som ses som en 
grundsten i markandsföringsmixen och skulle enligt respondenten vara svår att eliminera. 
Cecilia Hansen anser att så som hemsidan är uppbyggd för tillfället fungerar den mer som en 
envägskommunikation än interaktiv kommunikation. Således har sajten ett informativt syfte 
där en konsument kan läsa om de olika produkterna företaget säljer. Det finns även 
information om olika sorters allergier. En användare kan också söka efter recept via 
hemsidan. För att sajten skall bli mer aktiv krävs mycket av företagets tid och resurser, vilket 
inte finns. En reklambyrå gör en uppdatering av Oatlys hemsida var åttonde vecka. 
Respondenten tror dock mycket på Internet och anser att det finns mycket att hämta där.  
 
Oatly arbetar även med sökmotoroptimering. För att företaget skall ligga högst upp på 
träfflistan krävs mycket tid och resurser. På grund av detta sker en uppdatering av de sju 
sökord företaget använder endast ett par gånger per år. E-mejl och sms använder sig Oatly sig 
inte av, då det är svårt att få tillstånd av konsumenterna att skicka iväg erbjudanden etc. 
Länkar till andra företags hemsidor som Oatly använder sig av är ”Tasteline” och 
”Allergiförbundet”.  
 
Cecilia Hansen anser att deras målgrupp ”kvinnor 25 år och uppåt” inte har tillräckligt mycket 
tid för att söka efter information om lågengagemangsprodukter på Internet. De är ofta 
upptagna av arbete eller annan sysselsättning under dagarna och när de väl surfar på Internet 
finns viktigare uppgifter som exempelvis att betala räkningar. Därför tror respondenten att det 
är tidsaspekten som är boven i dramat. Vidare har Cecilia Hansen uppfattningen om att 
Internet fungerar bättre för företag som har yngre ungdomar som målgrupp, eftersom barn och 
ungdomar har mer tid att fritidssurfa på nätet, än vad vuxna personer har.   
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5.6 Studerande av hemsidor 
 
Denna del av empirin är till för att komplettera det kunskapande som vi erhållit i samtalen 
med respondenterna hos mediebyråerna och företagen. Den 22 december 2005 ägnade vi åt att 
studera tre konsumentinriktade företags hemsidor för att undersöka hur interaktiva de är. De 
parametrar vi utgår ifrån baseras på hur mycket dessa företag använder de interaktiva 
marknadsföringsverktyg vi nämner i kapitel 4.2.1. 
 

5.6.1 Colgate 
Det globala företaget The Colgate Company grundades enligt Colgate (2005) för 200 år sedan 
i USA. Idag heter företaget Colgate-Palmolive Company och är ett av världens tre största 
kem-tekniska företag. Bland de produkter som säljs av Colgate-Palmolive på den svenska 
marknaden återfinns Colgate tandkräm, Palmolive tvål, Ajax rengöring och tvättmedel samt 
Softlan sköljmedel. 
 
Colgates munvårdsprodukter delar hemsida med övriga varumärken som företaget Colgate-
Palmolive säljer. På  www.colgate.se finner besökaren även varumärken inom kroppsvård 
(Palmolives produkter), rengöring (Ajax) och sköljmedel (Softlan). För att få veta mer om 
Colgates produkter måste besökaren klicka på fliken ”munvård”. Användaren transporteras då 
till ”Colgate munvårdsguiden” där ämnen som ”Grundläggande om munvård”, ”Olika 
perioder i livet”, ”Vanliga problem” och ”Munvårdsbehandlingar” berörs. Även information 
om varumärkets produkter och svar på vanliga frågor erbjuds. 
 
Hemsida 
- User Control. Användaren erbjuds flera valmöjligheter på företagets hemsida. Genom att 
klicka på aktuellt ämnesområde kan konsumenten på eget initiativ ta reda på relevant 
information om alla Colgates produkter på den svenska marknaden. Produktinformationen 
berättar vad den specifika produkten är bra för samt vad den innehåller.  
 
- Responsiveness. Webbplatsen besvarar på dess startsida vissa vanligtvis förekommande 
frågor. Användaren kan dock inte ställa frågor på hemsidan utan måste i så fall skicka e-mejl 
eller ringa till konsumentkontakten alternativt Colgate-Palmolives s.k. Ingrediens information. 
Ifall konsumenten vill e-mejla sin åsikt måste han/hon lämna information om sig själv, såsom 
namn, fullständig postadress och sin mejladress. Det tog två arbetsdagar att få svar på mejlet 
som vi sände till företaget. Svaret var relevant till frågan vi ställde.  
 
- Real-time interactions. Colgates hemsida erbjuder ingen möjlighet till att direkt få svar på 
konsumenternas frågor eller åsikter. 
 
- Connectedness. Hemsidan erbjuder ingen möjlighet att få kontakt med andra konsumenter. 
Några länkar till andra relevanta webbplatser finns inte heller. 
 
- Personalization/Customisation. Svaret som vi erhöll på vår tidigare ställda fråga kändes inte 
personligt, utan var snarare av formell karaktär. Hemsidan ger inga möjligheter till att 
registrera sig för vidare information. 
 
- Playfulness. På hemsidan finns ingen form av underhållning. Hemsidan innehåller 
huvudsakligen stora mängder information om munvård och olika problem som konsumenter 
kan tänkas söka lösning till. 
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Banners 
Vi har ingen information ifall företaget annonserar på endra webb-platser i form av banners. 
 
Kampanjsida 
Colgate har i skrivandets stund två kampanjsidor vilka marknadsförs på företagets hemsida. 
På kampanjsidan ”Colgate Sensitive” görs reklam för tandkrämen med samma namn. Här 
erbjuds bl.a. produktinformation och svar på vanliga frågor. Kampanjsidan har även ett test 
med texten ”Hur känslig är du?”. Testet består av sex frågor vilka har tre svarsalternativ 
vardera. Testet har egentligen ingenting med tandhygien att göra utan fastställer snarare 
vilken typ av personlighet konsumenten är. På kampanjsidan ”Colgate munvårdsmånad” finns 
flera interaktiva moment. Här kan användaren bl.a. spela spel eller göra testet ”Testa din mun 
– är den sund?”  Kampanjsidan erbjuder även goda råd angående hur konsumenten ska hålla 
sin mun sund, samt en gratis e-mejl service. 
 
E- mejl 
Colgate erbjuder på en av sina kampanjsidor en gratis e-mejl service, där konsumenter kan 
anmäla sig ifall de vill ha påminnelser om när det är dags att gå till tandläkaren, dags att byta 
tandborste eller allmän information. I övrigt använder företaget e-mejl för att svara på frågor 
ställda av konsumenterna. Varken mejlet som skickades från e-mejl servicen eller det mejl 
som svarade på vår fråga har utnyttjats som annonsutrymme. E-mejlen innehöll endast text.  
 
Söktjänst 
Då konsumenten använder sökordet ”tandkräm” på söktjänsterna Google, MSN och Yahoo 
hänvisar ingen träff till Colgates hemsida. Det finns därför anledning att anta att Colgate 
varken arbetar med sökmotoroptimering eller köp av sponsrade länkar. Företagets konkurrent 
Sensodyne hamnar däremot högst upp som en sponsrad länk.  
 
Blogg 
Företaget har ingen blogg på den egna hemsidan. Vi har ingen information ifall företaget 
annonserar på andra bloggar. 
 
Mobil 
Vi har ingen information om ifall företaget ägnar sig åt mobil marknadsföring. 
 

5.6.2 Karamellkungen 
Karamellkungen är Sveriges största leverantör av smågodis (Karamellkungen, 2005). 
Företaget grundades 1984 och ingår i Nordens tredje största godiskoncern Fazer. För att läsa 
om varumärket Karamellkungen går du som användare in på adressen 
www.karamellkungen.se. På startsidan finns företagets alla olika produktsorter uppradade 
med information gällande varje produkts ingredienser.  
  
Hemsida 
- User control. Hemsidan upplevs som tydlig, klar och användarvänlig. Det känns därför lätt 
att som konsument finna den information man vill åt. En konsument erbjuds följaktligen en 
hel del val och möjligheter på hemsidan. 
 
- Responsiveness. Som konsument kan du på Karamellkungens hemsida under rubriken 
”Konsumentinfo” läsa de vanligaste frågor som andra kunder ställt. Under denna flik finns 
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även gott om information gällande olika allergier och vilket godissorter som dessa personer 
kan äta. Under rubriken ”Kontakt” kan en användare skicka iväg en fråga via e-mejl. För att 
kunna göra detta krävs det att användaren skriver in sin mejladress, rubrik på meddelandet 
samt skriver in sin fråga. Det tog tre arbetsdagar att få svar på vår fråga. 
  
- Real-time interactions. Hemsidan erbjuder inte en konsument att direkt svara på en fråga i 
form av chatt eller diskussionsforum. 
 
- Connectedness. Det finns inte någon möjlighet till kommunikation eller kontakt med andra 
konsumenter. Länkar till andra hemsidor är Fazer, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Junibacken 
och till Respekt. Här informeras om vad företaget har gjort under året tillsammans med sina 
samarbetspartner. 
 
- Personalization/Customisation. Svaret på det e-mejl vi skickade upplevdes inte som 
personligt. Som konsument finns ingen möjlighet att registrera sig för att få nyhetsbrev eller 
annan information.  
 
- Playfulness. På Karamellkungens hemsida finns flera spel och tävlingar som  konsumenter 
kan deltaga i. Under rubriken ”Spel” är två tillgängliga som en användare kan spela. Här finns 
även ett ritprogram där användare kan rita sina egna ”godis bilder”. Under fliken kampanjer 
och tävlingar finns information om kommande samt pågående kampajer. Här går det även att 
läsa om vilka som vunnit olika tävlingar som hållits. En annan rubrik som innehåller 
underhållning är ”Pyssel och knåp”. Under denna flik kan användaren bl.a. skriva ut 
inbjudningskort och skolschema med motiv med Karamellkungen. Även här finns resultat av 
vinnare i olika tävlingar som Karamellkungen haft.  Här finns också tips på olika lekar, 
pyssel, spökhistorier och bus. Om en konsument vill delta i en tävling krävs det endast att 
han/hon skickar in sitt bidrag till en specifik mejladress som står angiven på sidan.  
 
Banners  
Vi har ingen information om ifall Karamellkungen ägnar sig åt annonsering i form av banners. 
 
Kampanjsidor  
Karamellkungen har som vi tidigare nämnt en flik på hemsidan där de skriver om kommande 
samt pågående kampanjer. Pågående kampanj är ett spel där användare skall samla ihop så 
många poäng som möjligt. Det görs genom att försöka fånga in sex olika sorters godisbitar 
som alla finns i Karamellkungens sortiment. Vid spelets slut skall användaren skriva in namn, 
ålder, adress, antal familjemedlemmar samt en motivering på max 50 ord. Första pris är en 
safariresa för hela familjen till Madagaskar.   
 
E-mejl 
Det finns ingen information om Karamellkungen använder sig av direktmarknadsföring via e-
mejl. Det svar vi fick på vårt tidigare sända e-mejl var endast text och utnyttjades därför inte 
som annonsutrymme. 
 
Söktjänst 
Det är svårt att avgöra ifall Karamellkungen ägnar sig åt sökmotoroptimering. Då vi sökte på 
orden ”godis” och ”smågodis” på söktjänsterna Google, MSN och Yahoo hamnade 
Karamellkungen högt upp på den redaktionella träfflistan hos Google, men betydligt längre 
ned på yahoo och MSN.  Företaget verkar dock inte ha köpt sökord eftersom de inte återfinns 
bland de sponsrade länkarna då samma sökord används.  
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Blogg 
På Karamellkungen finns ingen blogg. 
  
Mobil marknadsföring 
Informationen på hemsidan indikerar inte att företaget ägnar sig åt någon form av mobil 
marknadsföring, exempelvis sms.  
 

5.6.3 Gevalia 
Gevalia lanserades i Sverige 1920 och produceras än idag i Gävle. Företaget såldes 1971 till 
Kraft Foods. Gevalia har ingen egen hemsida, utan är en del av Kraft Foods webbsida, 
www.kraftfoodsnordic.com. För att kunna läsa om varumärket Gevalia krävs det att 
användaren går in under fliken ”varumärken” och sedan under rubriken ”kaffe”.  
 
Hemsida 
- User Control. På Kraft Foods hemsida finns många val för konsumenten. Eftersom Gevalia 
är en del av Kraft Foods webbsida och inte har en egen kan användare välja att läsa om 
företagets alla produkter. När du väl valt att gå in på Gevalias del av hemsidan finns många 
olika rubriker med information att läsa om. Hemsidan upplevs som relativt lätt att hantera och 
informationen som finns tillgänglig under rubrikerna är tydligt utformade. Som användare kan 
du läsa om alltifrån Café au lait, snabbkaffe till recept och tips på olika kaffedrinkar det går 
att göra på de olika kaffesorterna. 
 
- Responsiveness. I kolumnen till höger på Gevalias del av Kraft Foods hemsida finns tre 
rubriker; ”Kort om kaffe”, ”Bakgrundsinformation om kaffe” samt ”Råvaror”. Under såväl 
den första som tredje rubriken finns frågor och svar på några av de vanligaste frågorna som 
Gevalia fått från konsumenter. På hemsidan finns under rubriken ”Kort om kaffe” en 
sökfunktion som möjliggör att en användare kan ställa frågor om Kraft Foods produkter direkt 
på sidan. Denna funktion verkar dock inte fungera speciellt bra, då ingen av de frågor vi 
ställde gav någon träff. Användare kan även mejla frågor till Gevalia. Vi testade denna 
funktion och skickade iväg ett e-mejl kl 15.45 och fick svar kl. 10.10 morgonen därpå. Svaret 
vi fick var relevant till den frågan som ställdes. Det fanns inga länkar till hemsidan eller 
annonser/reklam om Gevalia.    
 
- Real-time interactions. Kraft Foods hemsida på Gevalias del, erbjuder inte något 
diskussionsforum för användare.  
 
- Connectedness. Det går inte att via hemsidan få kontakt med andra konsumenter. Länkar till 
andra hemsidor som erbjuds för konsumenten finns under rubriken ”Bakgrundsinformation 
om kaffe”. Om användaren klickar på den länken lämnar personen Kraft Foods hemsida och 
kommer in till www.kaffeinformation.se.  På denna hemsida går det att läsa om kaffets 
historia, recept samt statistik över bl.a. produktion, världshandel samt världsmarknadspriser.  
 
- Personalization/Customisation. De svar som erhölls genom den mejl-kontakt vi hade med 
Gevalia kändes korrekt och väsentlig, medan de svar vi fick genom sökfunktionen på 
hemsidan var irrelevanta. Möjlighet att som konsument registrera sig för att få nyhetsbrev etc. 
finns ej på hemsidan.  
 
- Playfulness. På hemsidan kan användare läsa om hur Gevalia marknadsför sig samt se ett 
par av företagets reklamfilmer. Gevalia tipsar även om hur du som konsument kan ordna din 
egen kaffeprovning och ger tips på hur du på bästa sätt brygger ditt kaffe. För de som vill lära 
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sig mer om olika kaffesmaker finns ett lexikon där det finns en förklaring till olika kategorier 
av kaffe som existerar.  
 
Banners 
Enligt vår uppfattning ägnar Gevalia sig inte åt annonsering via pop-up fönster eller banners. 
 
Kampanjsidor  
Gevalia har inte någon specifik plats eller hemsida för pågående eller kommande kampanjer. 
 
E-mejl 
Att döma av den information som finns tillgänglig via Kraft Foods hemsida ägnar sig Gevalia 
inte åt direktmarknadsföring via e-mejl. Användare kan mejla en fråga och få ett svar från 
från företagets konsumenttjänst. Mejlet vi erhöll när vi skickade iväg en fråga innehöll svar på 
vår fråga. Reklam eller en länk till företagets hemsida fanns inte med. Utformningen på mejlet 
var vit bakgrund och blå text.  
 
Sökmotor 
Då vi prövar sökordet ”kaffe” på Google, MSN och Yahoo, hamnar Gevalia inte på en särskilt 
hög placering i träfflistorna. De återfinns heller inte bland de sponsrade länkarna, vilket ger 
oss anledning att tro att detta verktyg inte är något som Gevalia ägnar sig åt. Förmodligen 
beror det på att företaget inte har en egen hemsida som är riktade mot slutkonsumenten ur 
marknadsföringssynpunkt.  
 
Blogg 
Gevalia har inte någon blogg tillgänglig på hemsidan.  
 
Mobil marknadsföring 
Att företaget skulle använda sig av mobil marknadsföring såsom exempelvis sms är ingenting 
som informeras om på deras hemsida.  
 

 49



6 Analys 
 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande analys har vi för avsikt att knyta samman den kunskapsinhämtning vi erhållit 
genom litteratur och artiklar med vår empiriska insamling. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
I bakgrunden till denna studie diskuterade vi hur mediemarknaden har förändrats och hur det 
har lett till att konsumenterna blivit mer splittrade i sitt medieanvändande. Det är även 
någonting som samtliga respondenter, både på mediebyråer och på de annonserande 
företagen, märkt av. Respondenterna förklarar att den största skillnaden ligger i att dagens 
medieutbud är betydligt större än för tio år sedan. De Internetspecialister vi har samtalat med 
menar att annonseringen på Internet under de senaste åren fått ett rejält uppsving och att allt 
fler företag är beredda att satsa på annonsering via Internet, hemsida samt genom 
sökmotoroptimering. Enligt Mikael Taipale på mediebyrån OMD rådde det under 2000-talets 
första år viss misstro hos annonsörer angående Internet som ett potentiellt annonsmedium. På 
grund av dess uppgång och fall hade många annonsörer svårt att se Internet som ett seriöst 
medium och investeringsviljan minskade rejält. Vad annonsörerna inte såg då var att 
konsumenterna faktiskt fortsatte att spendera tid på Internet. Många annonsörer förstod inte 
vidden av hur mycket Internet faktiskt användes. Samtliga respondenter på mediebyråerna 
anser att annonsörerna i viss mån legat efter tekniken på grund av osäkerhet och rädsla för att 
Internet inte skulle ge önskad utdelning.  
 
Precis som Jedbratt (2002) anser även respondenterna från mediebyråerna att konkurrensen 
om konsumenternas uppmärksamhet ökat bland företagen. Det beror dels på den teknik som 
idag möjliggör att en konsument kan välja bort reklam, dels på tidigare nämnda ökade 
medieutbudet. Respondenterna menar vidare att den främsta skillnaden den förändrade 
mediemarknaden medfört är att det idag är svårare att nå konsumenter via endast ett medium. 
Förr kunde annonsörer nå kvinnor i exempelvis 25-30 årsåldern med hjälp av utvalda Tv-
program och/eller tidskrifter som hade dessa individer som målgrupp. Det är idag inte lika 
självklart, då konsumenternas genomsnittliga medieanvändningstid inte ökat avsevärt mycket. 
I allt större utsträckning använder människor flera medier samtidigt och är därför inte 
tillräckligt koncentrerade för att den traditionella reklamen som kommuniceras ut i 
massmedier ska kunna väcka deras intresse. 
 
Respondenterna på mediebyråerna hävdar att många annonserande företag funderar på vad 
som ska hända nu och i framtiden. Vad händer exempelvis när alla hushåll installerat digital-
Tv, inspelningsbar DVD eller bredbands-Tv och möjligheten att skippa Tv-reklamen därmed 
blir betydligt enklare? 
 
Även respondenterna på Procter & Gamble och Oatly är medvetna om skillnaden i 
individernas mediekonsumtion. Förändringarna har dock bemötts olika av de två företagen. 
Medan Yes inte använder sig av interaktiva medier, menar Cecilia Hansen på Oatly att 
Internet är en kommunikationskanal som de skulle ha svårt att exkludera ur mediemixen.  

 50



 

6.1 Interaktivitet 
 
I teorikapitlet definierar vi, med hjälp av tre kriterier, interaktivitet som; ”Samverkan mellan 
två eller flera parter, via eller med elektroniska medier. Samtliga parter har möjlighet att 
ömsesidigt kontrollera och påverka innehållet av meddelandet med hjälp av olika val.” Att 
entydigt definiera konceptet interaktivitet och interaktiva medier är svårt. Svaren på frågan 
hur våra respondenter skulle förklara begreppet skiljer sig åt. Beträffande kriteriet för 
samverkan understryker Jonas Vahlne att samverkan inte behöver ske mellan personer, utan 
kan även ske mellan människan och maskinen – i detta fall mellan konsumenten och det 
interaktiva mediet. Då vi diskuterade kriteriet för påverkan reagerade Sofia Olsson och 
Kenneth Danielsson på att konsumenter inte alltid vill påverka eller i någon mån förändra 
innehållet av den information de erhåller. På grund av valmöjligheterna kan dock 
informationsinnehållet se olika ut beroende på vem det är som besöker hemsidan. Mellan 
raderna är det underförstått att all interaktivitet sker med hjälp av elektronisk utrustning. 
Interaktiva medier används i vardagsspråk som en motsats till traditionella massmedier med 
hänvisning till den dubbelriktade kommunikationen mellan företag och konsumenter.  
 
Samtliga respondenter anser att alla företag kan använda sig av interaktiva medier för att nå ut 
till sina konsumenter. Frågan kvarstår ifall marknadsföringen blir effektivare.  
Respondenterna menar vidare att företag bör uppmärksamma och bli medvetna om att alla 
användare inte vill vara interaktiva i alla situationer. Detta eftersom konsumenter inte är 
beredda på att skapa relationer med alla kategorier av produkter. Ibland kan en person endast 
vilja utföra ett ärende på Internet utan att interagera eller ta ställning till en fråga.  
 

6.2 Marknadsföring via interaktiva medier 
 
Enligt samtliga respondenter är val av annonsmedia mycket viktigt för ett företag. Vid val av 
mediekanal handlar det om ifall målgruppen spenderar tillräckligt mycket tid där för att 
mediet ska kunna erbjuda en hög träffsäkerhet. Att placera annonser på en plats där den 
tilltänkta målgruppen inte befinner sig kan resultera i att hela kampanjen går förlorad.  
 
Ifall interaktiva medier ska utgöra en betydande del av ett företags mediemix beror, enligt 
samtliga respondenter från mediebyråerna, på produkten som marknadsförs och målgruppen 
som reklamen är riktad mot. De menar att företag som har en bred målgrupp ställer sig mer 
tvivlande till att använda interaktiva medier, eftersom det är möjligt att endast en bråkdel av 
målgruppen kontinuerligt söker information på Internet.  
 
Dahlén et al. (2003) beskriver massmarknadsföring som enkelriktad kommunikation, där 
företag sänder ut samma budskap till många människor utan att urskilja enstaka personer.  
För företag som säljer lågengagerade produkter är detta det vanligaste sättet att kommunicera 
sitt budskap. Under en längre tid har det enligt respondenterna från mediebyråerna skett en 
”kapplöpning” mellan annonserande företag om att synas i dessa medier. Det företag som 
syns mest får störst uppmärksamhet och vinner därmed marknadsandelar. Det kommer enligt 
dem inte att hålla i längden och företag som säljer lågengagerade produkter bör därmed satsa 
på nya tillvägagångssätt, så att relationer mellan konsumenten och företagets varumärke 
skapas. Denna dialog kan enligt Lindgren et al. (2001) möjliggöras genom interaktiva medier 
och den kundlojalitet som Wikström et al. (1998) talar om kan således uppnås. 
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Samtliga respondenter på mediebyråerna menar att många annonsörer känner sig osäkra på 
om interaktiva medier verkligen kan fungera som effektiva annonsmedier. De hävdar att det 
handlar om att få ett företag att våga ta steget från att exponera konsumenterna för 
kommersiella budskap till att få dem att själva söka upp informationen. Mediebyråerna är 
dock tveksamma till om alla produkter är tillräckligt intressanta för att en konsument 
självmant skall söka upp information.  
 
Hemsida 
Enligt Dahlqvist et al. (2002) är ett företags hemsida den mest grundläggande formen av 
interaktiv marknadsföring. Respondenter från mediebyråerna håller med om detta och menar 
att de flesta stora företag idag har en hemsida som en naturlig del av sin mediemix, eftersom 
konsumenterna förutsätter att den tjänsten ska finnas. Det är en viktig kontaktyta och flera 
företag har utökat sin konsumentkontakt från att endast ha ett bemannat telefonnummer till att 
även erbjuda service på hemsidan. Vidare menar de att Internet fungerar som ett sorts 
skyltfönster där företaget på ett naturligt sätt kan visa upp sina produkter.  
 
Enligt Tomas Adolfsson är det inte särskilt kostsamt för Yes att upprätta en hemsida. För att 
den skall vara representativ och uppmuntra till återbesök behövs dock kontinuerlig 
uppdatering, vilket innebär en extra kostnad. Eftersom respondenten inte anser att en egen 
hemsida effektiviserar företagets marknadsföring har han svårt att se den ökade kostnaden 
som befogad. Den service som företaget istället erbjuder sina konsumenter är en 
konsumentkontakt som är tillgänglig dygnet runt via telefon. 
 
Cecilia Hansen berättar att Oatlys hemsida är en självklar del av deras marknadsföring och att 
företaget inte skulle klara sig utan den. Enligt henne är hemsidan snarare informativ än 
interaktiv. Eftersom produkterna är relativt nya och även av speciell karaktär är det 
nödvändigt för företaget att erbjuda konsumenterna så mycket information som möjligt om 
hur de ska användas. Det sker exempelvis i form av recept. Förutom information om 
företagets produkter presenteras även information som är relevant för den specifika 
målgruppen angående allergier. Hemsidan erbjuder även länkar till andra för målgruppen 
intressanta webbplatser. Om resurserna fanns skulle hon gärna vilja att företaget även satsar 
mer på andra interaktiva verktyg. 
 
Skillnaden mellan dessa företags produkter består i att intresset och motivationen kan anses 
vara större hos Oatlys konsumenter än hos Yes. Det beror sannolikt på varornas egenskaper. 
Att Oatlys konsumenter är mer motiverade att söka upp information om deras sortiment kan 
även ha att göra med att en del av företagets målgrupp är allergiska mot mejeriprodukter och 
således aktivt letar efter substitut. 
 
Företagen Colgate och Karamellkungen har båda etablerat hemsidor som är riktade mot 
konsumenter. Gevalia har ingen egen hemsida utan finns representerat som en del av Kraft 
Foods. Vi anser att alla tre företagen har en bra, vad Dohlakia et al. (2000) benämner som 
user control. Det märks genom att användare relativt lätt kan välja, kontrollera, samt finna den 
information som finns tillgänglig. Vad gäller responsiveness finns inga möjligheter att, få 
direkt svar, på någon av hemsidorna. Eventuella frågor ställs och besvaras endast via e-mejl. 
Svaren är relevanta, vilket ökar graden av personalization/customisation. Inget av företagen 
gav enligt vår åsikt en bra känsla av connectedness då det inte gick att få kontakt med andra 
besökare på hemsidan. Vad gäller playfulness anser vi att Karamellkungen är det företag som 
lyckats bäst med att försöka underhålla användaren. Gevalia uppnår en viss grad av 
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underhållning genom den information som finns på hemsidan. Den underhållning Colgate 
erbjuder finns på deras kampanjsidor.  
 
Banners  
Varken Oatly, Yes eller något av de företag vars hemsidor vi studerat använder sig, vad vi 
sett, av detta interaktiva verktyg i sin marknadsföring. Dock är alla respondenter från 
mediebyråerna överens om att banners är den vanligaste formen av Internetannonsering. 
Verktyget hjälper till att driva trafik till företagets hemsida eller kampanjsajt, vilket gör att 
information om företagets produkter samt nyheter når konsumenten. Enligt Sicilia (2005) är 
det viktigt att poängtera att en banner inte blir interaktiv förrän konsumenten klickar på 
annonsen. Det kan dock diskuteras hur effektiva banners är, eftersom det i empirin framkom 
att klickfrekvensen är låg – endast var tusende person som exponeras av annonsen blir så 
intresserad att han/hon faktiskt klickar på den.  
 
Kampanjsida 
Colgate och Karamellkungen har båda kampanjsidor som användaren kan transporteras till 
från företagens hemsidor. På Colgates ”Munvårdsmånad” har företaget tagit fasta på att 
försöka få användaren interaktiv. Användaren kan spela spel, göra test och anmäla sig till en 
e-mejl service. På kampanjsidan ”Colgate Sensitive” presenteras fakta om produktens innehåll 
och användningsområde. Företaget har på ”Colgate Sensitive” även gjort ett försök att få 
användaren interaktiv genom att erbjuda ett test, där han/hon kan få svar på frågan; ”Hur 
känslig är du?”. På Karamellkungens kampanjsidor kan användaren genom att delta i 
tävlingar vinna olika priser.  
 
Enligt Dahlén (2002) är det viktigt att kampanjsidan är fyndig och kreativt utformad, eftersom 
konsumenten på eget initiativ har transporterat sig dit. Därmed har han/hon vissa 
förväntningar på innehållet. Samtliga respondenter på mediebyråerna delar uppfattningen att 
om interaktivitet eller marknadsföring via interaktiva medier inte fyller något syfte för varken 
konsument eller företag, bör företaget undvika att uppmuntra till interaktivitet. Colgates 
interaktiva test på kampanjsidan ”Colgate Sensitive” har varken direkt eller indirekt med 
produkten att göra och om det innebär effektivare marknadsföring är svårt att fastslå. Det är 
även svårt att avgöra ifall Karamellkungens interaktiva moment bidrar till en effektivare 
marknadsföring, men då tävlingen indirekt har med deras produkter att göra och besökaren 
dessutom har chans att vinna priser tror vi att effektiviteten ökar.  
 
E-mejl  
Enligt respondenterna från mediebyrån Carat är e-mejl ett verktyg som har stor potential ur 
marknadsföringssynpunkt. Att göra massutskick i form av e-mejl kan dock vara svårt 
eftersom alla konsumenter först måste godkänna att han/hon vill ta emot erbjudanden från 
företaget, vilket Dahlén (2002) kallar för permission marketing. Då en konsument däremot 
ställer en fråga till företaget via e-mejl skulle svaret från företaget kunna utvecklas och 
utnyttjas som annonsutrymme för att informera om produkter eller tillfälliga kampanjer. 
 
Enligt respondenterna använder varken Yes eller Oatly e-mejl i sin marknadsföring. 
Möjligheten att skicka mejl till företaget finns på alla tre hemsidor vi besökt. Samtliga mejl vi 
fick av företagen var korta och koncisa. Bakgrunden var vit med mörk text och inget av 
företagen har utnyttjat mejlet ur marknadsföringssynpunkt. Colgate är det enda av de 
undersökta företagen som erbjuder en e-mejl service via en av sina kampanjsidor. Inte heller 
dessa mejl innehöll någon form av annonsering. 
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Viral marketing är något som, enligt respondenterna från mediebyråerna, är relativt använt av 
många annonserande företag. Genom att drastiskt minska på distributionskostnaderna och 
istället lägga extra resurser på produktion av kampanjen kan exempelvis en kreativ film 
skapas. Underhållningsvärdet kan därmed bli högre och resultera i att konsumenterna själva 
tar initiativet att se filmen, istället för att den exponeras mot deras vilja. Att med hjälp av viral 
marketing erbjuda konsumenter att delta i en tävling med, för målgruppen, attraktiva priser är 
en annan möjlighet. Vi har dock inte märkt att något av de företag vi undersökt använt sig av 
detta verktyg.  
 
Söktjänst  
Samtliga respondenter från mediebyråerna har uppmärksammat att annonserande företag 
använder olika söktjänster. Det är även det verktyg som växer mest i dagsläget. Denna form 
av marknadsföring kräver dock att det annonserande företaget har en väl fungerande hemsida 
som de vill att konsumenter ska besöka. 
 
Då Oatlys hemsida ses som en viktig del av företagets marknadsföring arbetar de med att 
hålla en så hög placering på söktjänsterna som möjligt. Yes ägnar sig inte åt denna typ av 
marknadsföring, eftersom de inte har en hemsida som de vill driva trafik till.  
 
Det är svårt att avgöra om Colgate, Karamellkungen och Gevalia använder sig av 
sökmotoroptimering. När vi söker på deras verksamhets relaterade ord via söktjänsterna 
Google, MSN och Yahoo får vi skiftande resultat.  
 
Blogg 
Det råder delade meningar bland respondenterna på mediebyråerna om vad en blogg 
verkligen är. Det skulle kunna ses som en vanlig webbplats som skiljer sig från andra genom 
att den är enkel att uppdatera. Ifall ett företag vill använda webbplatsen som annonsutrymme 
är det avgörande ifall målgruppen spenderar tid med att besöka och läsa bloggen. En blogg 
skulle även kunna upprättas av företaget med syftet att sprida information om sina produkter 
eller närliggande ämnesområden. Bloggar kan medföra att budskapet om produkten blir mer 
trovärdigt, eftersom informationen är av objektiv karaktär. Med hjälp av bloggar kan en slags 
word-of-mouth skapas. Om företagen anser att bloggar kan användas som 
kommunikationskanal är det viktigt att göra det på rätt sätt, dvs. att presentera informationen 
objektivt. Varken Yes eller Oatly ägnar sig åt blogging. Inte heller något av de företag vars 
hemsidor vi studerat använder sig av detta interaktiva verktyg. 
 
Mobil marknadsföring 
Att marknadsföra sig via sms är ingenting som varken de tillfrågade företagen eller de 
hemsidor vi studerat använt. Det är för denna kategori av marknadsföring svårt att få 
konsumenter att frivilligt ta emot information direkt till deras mobiltelefoner.  
 

6.3 Engagemang och motivation  
 
Percy et al. (2001) delar in produkter i fyra kategorier beroende på det engagemang en 
konsument känner för produkten, samt motivet han/hon har vid köpet. Dahlén (2002) menar 
att motivet för att köpa en produkt skiljer sig åt, ifall det är en s.k. tänkprodukt eller en 
kännprodukt. Med tänkprodukt menar Dahlén (2002) något som representerar en praktisk 
lösning på ett problem. Produkten är med andra ord sällan något som konsumenten verkligen 
vill köpa, utan snarare ett måste. En kännprodukt är något som konsumenten vill ha och därför 
mera motiverad att köpa.  
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I vår empiriska insamling har vi intervjuat och studerat företag som säljer produkter av lågt 
engagemang. Företagens produkter skiljer sig dock åt vad gäller konsumenternas motivation 
till att köpa dessa. Percy et al. (2001) menar att alla konsumenter inte är lika varandra, trots att 
företagen anser att de tillhör samma målgrupp. Engagemanget och motivationen är individuell 
och individer finner således olika produkter mer eller mindre motiverande. Att en produkt 
som tandkräm ses som en lågengagerande produkt hos en grupp personer är inte konstigt. 
Eftersom tandkräm inte är dyrt, känner inte konsumenten att han/hon tar en risk vid köpet. 
Dock kan motivationen kring val av tandkräm skilja sig åt mellan dessa individer. En 
konsument som aldrig haft problem med sina tänder är kanske inte lika motiverad att köpa 
tandkräm med fluor, än en annan som haft flera hål i sina tänder under en kort period. 
 
Samtliga respondenter på mediebyråerna är samstämmiga om att lågengagerade produkter 
inte tillhör den kategori som nödvändigtvis behöver vara representerade i de interaktiva 
medierna. Detta eftersom dessa företags främsta marknadsföringsstrategi är, via de 
traditionella massmedierna, övertyga återförsäljarna om att de skall få en så bra hyllplats i 
affärerna som möjligt. Då konsumenternas köpprocess för denna kategori av produkter, enligt 
Engel et el. (1995), är kort är det fundamentalt för företagen att kunna påverka kunderna vid 
rätt tillfälle. 
 
Respondenterna menar i enlighet med Percy et al. (2001) att det kan vara svårt att tänka sig att 
en konsument verkligen skulle vilja söka upp ytterligare information om lågengagerade 
produkter, eftersom priset är lågt och därmed inte upplevs som ett köp med hög risk. Däremot 
finns det även för dessa företag en självklar möjlighet att utnyttja mediet ur 
marknadsföringssynpunkt. För att göra detta möjligt är det viktigt är att hitta ett intresse kring 
produkten som från början inte nödvändigtvis finns där.  
 
Dahlén et al. (2003) hävdar att konsumenter som inte känner högt engagemang för produkten, 
men däremot är motiverade att använda den, vill förföras av marknadsföringen. Samtliga 
respondenter från mediebyråerna menar att för att företag som säljer lågengagerade produkter 
skall lyckas med detta behöver de lägga ned kreativ energi på att hitta ”den engagerande 
nyckeln” och använda den för att öka konsumenternas motivation till att söka ytterligare 
information om produkten. ”Den engagerande nyckeln” har nödvändigtvis inte med själva 
produkten att göra, utan är snarare en aktivitet/service som det annonserande företaget står 
bakom. Exempel på detta skulle kunna vara en tävling eller olika varianter av spel.  
 
Tomas Adolfsson på Procter & Gamble menar att det som hindrar Yes från att använda sig av 
interaktiva medier som kommunikationskanal är att företaget inte vet vad de skulle kunna 
kommunicera via de nya medierna som de inte redan kan kommunicera via Tv eller press. På 
hans arbetsplats ser de därför inte syftet med att lägga resurser på att utveckla 
marknadsföringen till att bli interaktiv.  
 
Cecilia Hansen menar att på Oatlys hemsida finns mycket information angående företagets 
sortiment. Oatlys reklam är tydlig och enkel och i all reklam hänvisar de till hemsidan, vilket 
ses som en nödvändig åtgärd eftersom deras produkter kan uppfattas som komplicerade. I och 
med att varorna är så pass nya på marknaden är det inte självklart för konsumenterna vad de 
kan användas till eller varför en kund skall välja just deras produkter.  
 
Efter att ha studerat Karamellkungens hemsida tycker vi att det verkar som om företaget har 
upptäckt att de kan motivera människor till att ännu mer engagera sig för produkterna, 
eftersom att de på hemsidan erbjuder olika underhållande aktiviteter och spel. På hemsidan 
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där en konsument kan läsa om Gevalias produkter finns inga tävlingar eller spel, utan sidan är 
av informativ karaktär då de informerar om kaffesorter som säljs samt tips om hur du kan 
använda produkterna. Skillnaden mellan dessa två företag är att Karamellkungen genom spel 
och tävlingar främst vänder sig till barn. Gevalia har en vuxen målgrupp och verkar således 
anpassa innehållet därefter. Colgates hemsida är även den av informativ karaktär. De 
interaktiva verktygen utnyttjas på företagets kampanjsidor. Där finns både information och 
underhållning i form av test och spel. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se en tydlig skillnad i företagens förutsättningar att använda 
interaktiva medier. ”Den engagerande nyckeln” vi tidigare nämnde är lättare att finna hos 
lågengagerade produkter som väcker positivt motiv och således en högre personlig 
tillfredsställelse hos konsumenten. Interaktiva mediers förmåga att förmedla mycket 
information kan exempelvis användas genom att på hemsidan tipsa om hur produkten kan 
användas. För företag som säljer lågengagerade produkter med negativt motiv, dvs. 
”problemlösare” består ”den engagerande nyckeln” i att erbjuda en aktivitet eller service som 
inte har direkt koppling till produktens egenskaper. Det som snarare lockar konsumenten är 
aktiviteter som erbjuder någon form av fysisk vinst för honom/henne.  
 
Respondenterna från de olika mediebyråerna har liknande åsikter angående effektiva 
kommunikationskanaler för företag som säljer lågengagerade produkter. De är överens om att 
reklam för dessa produkter fungerar bäst via traditionella massmedier och att dessa därför inte 
kan uteslutas ur företagens mediemixar. Vidare anser de att företag som har mest användning 
av interaktiva medier i dagsläget är företag som säljer produkter med högt engagemang eller 
som bedriver försäljning på Internet. Företag som säljer produkter med lågt engagemang, 
exempelvis kaffe, diskmedel etc. bör enligt respondenterna fortsätta att sända ut sitt budskap 
via traditionella medier, såsom Tv, radio och press. Om företagen skall använda sig av 
interaktiva medier i sin mediemix bör de i massmedierna eller på produktförpackningarna 
hänvisa till företagets hemsida, där konsumenter kan finna ytterligare information om 
företagets produkter.  
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7 Slutsatser  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Mediemarkanden har förändrats och som följd av detta är det idag en större utmaning för 
annonsörer att få sin målgrupp att uppmärksamma deras budskap. Konsumenternas 
medieanvändning har tidsmässigt inte ökat i takt med medieutbudet. Det som hänt är att de i 
större uträckning använder flera medier samtidigt. Nedan redogör vi för de slutsatser vi 
under arbetets gång kommit fram till.  
___________________________________________________________________________ 
 
Alla företag kan använda sig av interaktiva medier för att nå ut till sina konsumenter. Det som 
annonsörerna dock bör ta i beaktande är att alla individer inte vill vara interaktiva i alla 
situationer. Möjligheten att effektivisera marknadsföringen med hjälp av interaktiva medier är 
större vid marknadsföring av högengagerade produkter än vad den är vid marknadsföring av 
produkter med lågt engagemang.  
 
För att företag som säljer lågengagerade produkter skall lyckas med en interaktiv kampanj bör 
de således finna och göra målgruppen uppmärksam på  vad som är ”den engagerande 
nyckeln”. Den består av att hitta ett intresse kring produkten som från början nödvändigtvis 
inte finns där. På grund av att de traditionella massmedierna erbjuder hög räckvidd och 
frekvens, vill vi poängtera att de inte kan exkluderas i dessa företags mediemixar. Företag 
som säljer lågengagerade produkter kan härigenom utnyttja möjligheten att få konsumenter 
intresserade av att gå in på företagets hemsida för att införskaffa mer information om 
kampanjen.  
 
Trots att produkter upplevs som lågengagerade kan konsumenters motiv antingen vara 
positiva eller negativa. Det är lättare att identifiera ”den engagerande nyckeln” hos produkter 
som väcker positivt motiv än hos de produkter där motivet är negativt. Det beror på att den 
förra ger konsumenter en högre personlig tillfredsställelse. Interaktiva mediers förmåga att 
förmedla mycket information kan exempelvis i dessa fall användas genom att företaget via 
hemsidan ger tips om produktens användningsområden.  
 
För företag som säljer lågengagemangsprodukter med negativt motiv består ”den engagerande 
nyckeln” istället av att erbjuda en aktivitet eller service som inte har lika tydlig koppling till 
produkten. Det som snarare lockar konsumenterna till interaktiva medier, är aktiviteter som 
erbjuder någon form av fysisk vinst för användaren. 
 
De interaktiva verktyg som främst kan hjälpa företag som säljer lågengagerade produkter att 
effektivisera marknadsföringen är hemsida och kampanjsida. För att öka antalet besök kan 
även trafikdrivande verktyg i form av banners och sökmotoroptimering användas. 
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8 Avslutande diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
I detta kapitel vill vi ta tillfället i akt och presentera våra personliga tankar kring interaktiva 
medier och om dessa kan effektivisera marknadsföringen av lågengagerade produkter. Vi ger 
sedan förslag till fortsatt forskning. 
___________________________________________________________________________ 

8.1 Reflektioner och tankar efter arbetets gång 
 
Interaktiva medier har, efter Internet-boomen krasch, återigen kommit i fokus och 
annonsmöjligheterna verkar vid en första anblick vara oändliga. Denna gång har dock 
nyhetens behag lagt sig och annonsörer, medieplanerare och reklambyråer verkar se de nya 
medierna med mer realistiska ögon. 
  
Många produkter som varken väcker engagemang eller positiv motivation är produkter som 
alla i Sverige anses behöva. Oavsett ålder, kön, inkomst eller boendesituation behöver alla 
individer exempelvis tandkräm, toalettpapper och diskmedel. Då en konsument står inför att 
köpa dessa varor är det svårt att tänka sig att han/hon använder sig av Internet för att aktivt 
söka mer information om produkterna eller jämföra olika varumärken. När konsumenten väl 
befinner sig på inköpsstället är det troligare att kampanjer eller prisrabatter avgör valet av 
varumärke.  
 
I dagsläget är det mycket som tyder på att traditionella massmedier och butiksreklam fungerar 
bättre än vad interaktiva medier gör för att företags budskap och kampanjer ska nå ut till så 
många som möjligt. Vi vill dock poängtera att eftersom mediemarknaden är under ständig 
förändring, har det idag blivit svårare för företag att nå ut med sitt budskap till konsumenterna 
endast via de traditionella medierna. Företagen har allt att vinna på att vara lyhörda och 
förberedda på kommande utveckling. Således borde även företag med lågengagerade 
produkter utnyttja möjligheterna till att använda interaktiva medier som en kommunikativ 
konkurrensfördel.  
 
Det är svårt att fastslå ifall interaktiva medier synbart skulle effektivisera marknadsföringen 
för företag som säljer lågengagerade produkter. Dock vill vi understryka att service är en 
viktig del av alla företags marknadsföring. Marknadsföring via interaktiva medier skulle 
således kunna ses som en utökad tjänst som företag numera kan erbjuda sina konsumenter. 
 
I amerikanska artiklar talas det om att massmarknadsföringens dagar är räknade och att de 
interaktiva medierna snart kommer vara den enda möjligheten för företag att synas i. Sverige 
är inte där än, men vi tror inte det dröjer länge förrän även marknadsledande företag som 
säljer de mest vardagliga produkterna åtminstone har en egen hemsida riktad till 
konsumenterna.  
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8.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att ett företag effektivt ska nå ut med sin reklam måste mediemixen vara noggrant 
anpassad till de medier som målgruppen använder. Att definiera målgruppen utifrån 
geografiska och demografiska aspekter, samt dess attityd och beteendemönster är därför 
fundamentalt. I denna uppsats har vi, för att avgränsa oss, undvikit denna diskussion. Trots att 
Internetanvändandet har ökat, finns stora skillnader gällande vilka individer som frekvent 
använder sig av mediet. Användandet skiljer sig åt beroende på individers ålder, 
sysselsättning och intresse. Ett förslag till vidare forskning är att göra en 
konsumentundersökning angående vilka som spenderar mycket tid på Internet och vad de då 
ägnar sig åt. Därigenom kan värdefulla slutsatser dras kring vilka produkter som har att tjäna 
på att marknadsföra sig där.  
 
Till de interaktiva medierna inkluderar vi även mobiltelefoner. Då vi har studerat hur 
interaktiva medier kan effektivisera marknadsföringen för lågengagerade produkter, har 
mobiltelefonens möjligheter kommit i skymundan till fördel för verktyg som finns tillgängliga 
på Internet. Efter diskussioner kring detta har vi kommit fram till att det inom den mobila 
marknadsföringen finns stora möjligheter för enskilda livsmedelskedjor. Exempelvis skulle 
ICA kunna göra medlemmarna i deras kundklubb uppmärksamma på specialerbjudanden 
och/eller kampanjpriser via sms. Förslag till fortsatt forskning är att undersöka vidare 
annonsmöjligheter via mobiltelefoner. 
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Bilagor 
___________________________________________________________________________ 
 

Bilaga 1 - Frågemall för samtal med mediebyråer 
 
Grundläggande frågor 
 
∗ Vad är mediebyråns huvudsakliga uppgifter? 
 
∗ Har ni märkt av några förändringar på mediemarknaden under de senaste åren? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Har ert sätt att arbeta förändrats under de senaste åren? 

 
∗ Hur viktigt är val av media vid en reklamkampanj? 
 
∗ Vilka faktorer grundar sig ett företags medieval på?  
 
∗ Hur sker samarbetet med era kunder?  
 
∗ Vem tar beslutet om val av media? 

- Kunden/företaget själva? 
- Ni (mediebyrån)? 
- Reklambyrån? 

 
∗ Anser ni att företagen själva (de marknadsansvariga) är kapabla till att ta ett sånt beslut utan 
hjälp från er? (Hur mycket kunskap har de marknadsansvariga om medierna samt deras 
kommunikativa egenskaper?) 
 
Interaktiva medier 
Vår definition av interaktivitet i denna uppsats är: ”Samverkan mellan två eller flera parter, 
via eller med elektroniska medier. Samtliga parter har möjlighet att ömsesidigt kontrollera och 
påverka  innehållet av meddelandet med hjälp av olika val”. 
 
∗ Hur definierar ni interaktivitet/interaktiva medier? 
 
∗ Anser ni att interaktiva medier (främst Internet) är effektiva för att nå konsumenterna?  

- Om ja; varför? 
- Om nej; varför inte? 

 
∗ Anser ni att det är viktigt att konsumenten är interaktiv? 

- Om ja; varför? 
- Om nej; varför inte? 
 

∗ Vad finns det för nackdelar med interaktiva medier? 
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∗ Vilken bransch/vilka produktkategorier anser ni har mest användning av interaktiva medier 
som en del av mediemixen? 
 
∗ Vad finns det för motsättningar/tveksamheter från företagens/era kunders sida vad gäller 
annonsering via interaktiva medier? 
 
∗ Vilket är det mest förekommande interaktiva marknadsföringsverktyget? (Hemsida, e-mejl, 
sökmotoroptimering, banners, etc?) 
 
Lågengagerade produkter 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka om konsumentinriktade företag som säljer 
produkter förknippade med lågt engagemang kan använda sig av interaktiva medier i sin 
marknadsföring. Vi vill därför ställa frågor gällande olika interaktiva 
marknadsföringsverktyg.  
 
∗ Hur viktigt är det att ett företag som säljer lågengagemangs produkter - exempelvis ett 
livsmedelsföretag - har en hemsida? 
 
∗ Hur kan dessa företag använda sig av hemsidan i sin marknadsföring? 
 
∗ Hur kan man göra hemsidan interaktiv? 
 
∗ Hur kan man locka människor till att besöka hemsidan? 
 
∗ Är sökmotoroptimering användbart? (Är det värt att satsa på för dessa företag?) 
 
∗ Hur kan dessa företag använda sig av e-mejl i sin marknadsföring? 
 
∗ Vad är er uppfattning om viral marketing (virus marknadsföring)? 

- Ger det ett positivt eller negativt intryck? (Upplevs det som seriöst?) 
 
∗ Hur kan företag som säljer lågengagemangsprodukter effektivt annonsera på Internet? 
(Diskutera kring banners och pop-ups, om konsumenters inställning till dessa och verktyg 
som blockerar dessa). 
 
∗ Hur ser ni på bloggar som reklamplats? (Fråga även om chat och diskussionsforum) 
 
∗ Företag som säljer lågengagerade produkter använder sig mycket av direktreklam och 
marknadsföring i butik för att öka köplusten. Skulle dessa kommunikationskanaler kunna 
ersättas med hjälp av interaktiva medier? 

- Hur? (t.ex. e-mejl, sms, etc) 
 
∗ Skulle Interaktiva medier klara sig själva utan hjälp av andra massmedier vid 
marknadsföring av lågengagerade produkter? 
 
Avslutande frågor 
∗ Vad ser ni för kommande trender inom mediemarknaden? 

- Vad är nästa stora nyhet inom media och reklam? 
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Bilaga 2 - Frågemall för samtal med företag 
 
Allmänna frågor 
∗ Vilka produkter säljer ni? Hur många produktlinjer har ni? 
 
∗ Vilken är er huvudsakliga målgrupp? 
 
∗ Vad är er främsta konkurrensfördel?  
 
Val av annonsmedia 
∗ Vilka kommunikationskanaler/medier använder ni er av för att nå ut till era konsumenter? 

- Varför använder ni dessa? 
- Vilken är er huvudsakliga kommunikationskanal? 
- Hur kommer det sig att ni använder er exempelvis mer av Tv än Internet? 
- Vad påverkar ert val av media? 
- Diskuterar ni andra marknadsföringsmetoder? (Med tanke på att den alltmer 

fragmenterade användningen av medier kan förändra förutsättningarna för att nå 
målgruppen). 

 
∗ Använder ni er av medie- och reklambyrå när ni planerar och utför reklamkampanjer? 
 
∗ Vem tar beslutet om er mediemix? (Ni själva, mediebyrån eller reklambyrån?) 

- Förlitar ni er på mediebyråerna och deras expertis om respektive media? 
- Hur mycket har er reklambyrå att göra med valet av kommunikationskanal? 

 
∗ Hur hjälper er reklam till att öka konsumenternas engagemang och intresse kring era 
produkter? 
 
∗ Får ni feedback från era konsumenter angående era produkter? (Har era konsumenter 
möjlighet att framföra önskemål och/eller klagomål?). 
 
Marknadsföring via interaktiva medier 
∗ Använder ni er av interaktiva medier i er marknadsföring? 

- Om ja; vilka? (hemsida, e-mejl, sökmotoroptimering, sms, etc.) 
- Om nej; varför inte? 

 
∗ Anser ni att interaktivitet med konsumenterna är viktigt? 
 
∗ Använder ni er hemsida som ett marknadsföringsverktyg? 

- Vad är det huvudsakliga syftet med er hemsida? 
- Vad gör ni för att konsumenter ska besöka er hemsida?  
- Hur sker utvecklingen och uppdateringen av er hemsida?  
- Vem har hand om er hemsida? (Vem bestämmer innehållet samt hur sker 

uppdateringen?). 
 
∗ Använder ni er av e-mejl? (Exempelvis Viral marketing?) 

- Använder ni er av e-mejl för att informera om aktuella kampanjer? 
- Om ja; hur och när? 
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∗ Annonserar ni på andras hemsidor/större mediesajter? (Exempelvis med hjälp av banners 
eller pop-ups?) 
 
∗ Använder ni er av söktjänster? 

- Om ja; köper ni enskilda sökord för att placera er högst upp eller i högermarginalen?  
 
∗ Använder ni er av sms för att informera era konsumenter om speciella 
erbjudanden/kampanjer? 

- Om ja; hur? 
- Om nej; varför inte? 
- Har ni tänkt på det? 

 
∗ Har ni utfört en reklamkampanj där ni använt er av Internet som huvudsaklig 
kommunikationskanal?  
 
∗ Räknar ni Internet som ett huvudmedia eller som ett komplement till de övriga medier som 
ingår i er mediemix? 
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Bilaga 3 - Mall för studerande av hemsidor 
 
Hemsida 
User Control 

- Erbjuds konsumenten många valmöjligheter på företagets hemsida? 
- Är det lätt för användaren att genom sina val få den information som han/hon är ute 

efter? 
 
Responsiveness 

- Erbjuder sig företaget att besvara frågor direkt på hemsidan? Om ja, är svaren 
relevanta? 

- Erbjuder företaget på hemsidan att besvara frågor via e-mejl? Om ja, är svaren 
relevanta? 

 
Real time interactions 

- Erbjuder företaget på sin hemsida en användare möjligheten till att direkt få svar på 
eventuella frågor, exempelvis i form av chat eller diskussionsforum? 

 
Connectedness 

- Finns det via hemsidan möjlighet att få kontakt med andra konsumenter? 
- Erbjuder hemsidan förslag på relevanta länkar? 

 
Personalization/Customisation 

- Känns de eventuella svar som konsumenten får på en tidigare ställd fråga personliga, 
eller är svaren av en mer automatisk karaktär? 

- Finns det möjlighet att registrera sig för att informationen som senare skickas till den 
individuelle konsumenten ska motsvara dennes önskemål och behov? 

 
Playfulness 

- Erbjuder hemsidan någon form av underhållning? 
- Kan konsumenten, genom att delta i någon form av tävling vinna ett pris? Om ja, kan 

konsumenten delta i tävlingen utan att behöva ta del av vidare information eller 
marknadsföring av företagets produkter? 

 
Banners 

- Ägnar sig företaget åt någon form av annonsering på andra webb-platser? 
- Om de använder sig av det, är annonserna länkade till företagets hemsida eller en 

tillfällig kampanjsida? 
 
Kampanjsidor  

- Har företaget en kampanjsida där de marknadsför en viss produkt? 
- Kan denna kampanjsida anses vara interaktiv enligt de komponenter som nämns ovan 

under rubriken ”hemsida”? 
- Kan konsumenten länkas till kampanjsidan via företagets hemsida? 

 
E-mejl 

- Ägnar sig företaget åt någon form av direktmarknadsföring i form av e-mejlutskick? 
- Hur ser e-mejlets innehåll ut? Består det enbart av text eller finns aktuell reklam med i 

mejlet? Är mejlet svart-vitt eller i färg? 
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- Innehåller e-mejlet länkar till företagets hem- och/eller kampanjsida? 
 
Söktjänst 

- Har företaget köpt sökord hos olika söktjänster  som exempelvis Google, MSN eller 
Yahoo, dvs. återfinns företagets hemsida på söktjänstens högermarginal? 

- Hamnar företagets hemsida högt upp på söktjänstens redaktionella träfflista? 
Blogg 

- Har företaget en egen blogg? Om ja, vem är den skriven av och vad består innehållet 
av? 

 
Mobil marknadsföring 

- Ägnar sig företaget åt någon form av mobil marknadsföring? Om ja, hur tas den sig 
uttryck? 
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