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Sammanfattning 
Bakgrund: Under de senaste tio åren har kundtidningsbranschen  haft 
en stark tillväxt och marknaden består idag av 10 t ill 15 stora 
kundtidningsproducenter som tillsammans omsätter un gefär 400-500 
miljoner kronor med marginaler som ligger runt 10-1 5 procent (Resumé 
2005). De tre största kundtidningarna (Buffé från I CA Handlarnas AB, 
Mersmak från Coop och Åhléns Klubben från Åhléns) h ar idag upplagor 
på ungefär 4 500 000 exemplar per år (Resumé 2003).  Detta samtidigt 
som en undersökning, gjord på uppdrag av Marknadsti dningsakademin, 
visar att 39 procent av de tillfrågade företagen i undersökningen 
har en kundtidning och ytterliggare 20 procent svar ar att de kommer 
att ha en kundtidning inom två år (Resumé 2003). Me d andra ord 
kommer marknaden utan tvivel fortsätta växa och vi tycker därför att 
det är viktigt att kartlägga kundtidningsbranschen samt göra en 
kvantitativ undersökning för att få en förståelse f ör konsumenternas 
attityder och tankar om kundtidningar.       
 
Frågeställning: Hur ser konsumenternas relation ut till 
kundtidningar, beträffande känslor, attityder och b eteenden? 

Syfte: Under senare år har kundtidningen blivit ett allt v anligare 
sätt för svenska företag att marknadsföra sig själv a och sina 
produkter. Vi tror att denna positiva trend kommer att fortgå och 
anser det därför behövligt att kvantifiera de känsl or, attityder och 
beteenden som konsumenten har för detta växande med ia.  
   
Tillvägagångssätt: För att få en förståelse för branschen har vi 
använt oss av både primär- och sekundärdata. Vi har  gjort en 
kvalitativ kartläggning där vi intervjuat branschau ktoriteter och 
akademiker för att få en uppdaterad bild av bransch en. Vi har också 
tagit del av artiklar och avhandlingar inom områden a kommunikation, 
marknadsföringsstrategier och konsumentbeteende. Fö r att förstå hur 
konsumenterna ser på kundtidningar har vi gjort en kvantitativ 
undersökning där vi intervjuat 200 respondenter. De ssa har fått 
svara på frågor som rör bland annat attityder och l äsvanor.  
 
Resultat: Hälften av konsumenterna har positiva känslor till 
kundtidningar, den andra hälften är mer negativa. K onsumentens 
läsvanor visar att kundtidningar inte kan klassas s om ett 
högengagemangsobjekt. Undersökningen visar också at t 64,5 % av 
konsumenterna ägnar 0-10 minuter åt kundtidningar i  veckan, en stor 
andel av dessa personer (78 %) slänger kundtidninge n direkt eller 
efter ett par dagar (1-7 dagar) och har under denna  tid bläddrat 
igenom den 0 – 2 gånger. Gällande konsumenternas up pfattning och 
attityder till kundtidningar så rör sig våra variab ler till en svagt 
positiv inställning. Kundtidningar anses vara en br a gratistjänst 
och innehållet anses vara pålitligt, samtidigt som konsumenterna 
inser företagens kommersiella avsikter. Lite drygt 70 % av 
konsumenterna tycker att de redaktionella artiklarn a är intressanta, 
deras beteende tyder dock på att dessa artiklar int e tycks finnas i 
en särskilt hög frekvens. Ganska exakt hälften av k onsumenterna 
tycker att kundtidningar är relativt ointressanta, ett slöseri på 
papper och resurser och skulle inte tycka att det v ar tråkigt om 
företag slutade göra kundtidningar. (Konsumenterna har instämt till 
redovisade påståenden ”helt” eller ”delvis”.)   
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Förord  

Det var faktiskt en ren tillfällighet att ämnet för  uppsatsen blev 
kundtidningar. Vi hade under flera dagar försökt di skutera oss fram 
till ett bra ämne för en D-uppsats och mer eller mi ndre kört fast. 
Om jag minns rätt satt vi en djup diskussion om lek saksbranschen när 
plötsligt posten damp ned i brevlådan. Som vanligt bestod den av 
lika delar räkningar och kundtidningar. ”Vem läser de här 
kundtidningarna egentligen?” frågade Tomas och plöt sligt hade vi 
uppsatsämnet klart för oss. Och ju mer vi sökte och  frågade oss runt 
desto mer relevant och aktuellt insåg vi att ämnet var.  

Vi hoppas att med denna uppsats, inte bara kartlägg a attityder, 
åsikter och tankar om kundtidningar utan också öppn a upp för 
fortsatt forskning. Vi är övertygade om att kundtid ningen kommer bli 
ett allt vanligare kommunikationsverktyg för företa g och att 
kundtidningsbranschen kommer att fortsätta växa. Vi  blev därför 
förvånande över hur lite som skrivits om detta. Kan ske ses 
kundtidningen ännu som kommunikationsbranschens ful a ankunge. Men vi 
som läst historien minns också hur den slutar.  

Här vill vi också passa på att tacka alla dem som u ppmuntrat och 
stött oss under resans gång. Ett stort tack till vå r 
uppsatshandledare Bo Lennstrand som med tålamod och  intresse har 
uppmuntrat och handlätt oss under dessa vårmånader.  Vi vill också 
passa på att tacka alla dem i kundtidningsbranschen  som tidigt gav 
gehör och stöd. Tack för att ni tog er tid att svar a på vår enkät. 
Också ett stort tack till alla er som säkerligen al drig kommer att 
ta del av uppsatsen men som svarade på vår enkät vi d Spottkoppen – 
utan er hade den här uppsatsen aldrig kunnat skriva s.  
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1 Inledning 

I detta första avsnitt finns inledningsvis en bakgr und där vi bland 
annat beskriver utvecklingen av branschen, ger en s ammanställning av 
en tidigare brittisk undersökning som gjorts samt g er en kort 
beskrivning av två producenter av kundtidningar. I detta avsnitt 
finns också en forskningsansats som består av en pr oblemdiskussion, 
en problemformulering och ett syfte, vi kommer även  att presentera 
vår första hypotesuppställning.   

1.1 Bakgrund  

I en artikel från Affärsvärlden år 1984 uppmärksamm ades den växande 
produktionen av kundtidningar men fenomenet avfärda des av 
artikelförfattaren som en ”modenyck”. Den ökade eft erfrågan beskrevs 
i samma artikel som ”konstlad”. Kundtidningen var d ock inget nytt 
fenomen. Flera ledande företag, såsom Tetra Pak och  Asea, hade under 
lång tid gett ut något som skulle kunna definieras som en tidig 
variant av en kundtidning. Den första egentliga pro filtidningen gavs 
ut på uppdrag av Linjeflygs dåvarande VD Jan Carlzo n. Redaktören 
hette Mika Larsson och året var 1980. Syftet var at t ”…skapa en god 
image genom att låta duktiga journalister göra en f rån bolaget 
oberoende kvalitetsprodukt” och tidningen döptes ti ll Upp & Ner. 
Tidningen blev snabbt självbärande och minimiupplag an låg kring 
hundratusen exemplar. (Affärsvärlden, 1984) 

 

Mycket vatten har hunnit flyta under broarna sen de ss. Enligt en 
artikel i Resumé består marknaden idag av tio till femton stora 
aktörer inom den svenska kundtidningsbranschen som tillsammans 
omsätter ungefär 400-500 miljoner kronor med margin aler som ligger 
runt 10-15 procent (Resumé, 2005). De tre största k undtidningarna 
(Buffé från ICA Handlarnas AB, Mersmak från Coop oc h Åhléns Klubben 
från Åhléns) har idag upplagor på ungefär 4 500 000  exemplar per år 
(Resumé, 2003). Detta kan jämföras med de tre stora  kundtidningar 
från 1984 (Upp & Ner från Linjeflyg, Dina Pengar fr ån SEB och Trygg 
Ekonomi från Trygg-Hansa) som tillsammans hade uppl agor på ungefär 
300 000 exemplar (Affärsvärlden, 1984). En ansenlig  utveckling har 
alltså skett och idag har branschen sin egen årliga  prisutdelning 
och egna branschprofiler. 

 

Kundtidningar produceras idag internt såväl som ext ernt. Nedan 
beskriver vi kort två namnkunniga externa aktörer s om båda 
producerar kundtidningar med stora upplagor. Dessa två företag har 
valts för att illustrera företagens verksamhet. Fle r 
kundtidningsproducenter presenteras i empiriavsnitt et.     

Kundtidningsproducenten Forma Publishing Group (tid igare ICA 
förlaget) är ett helägt dotterbolag till Hakon Inve st AB. Företaget 
omsatte året 2004 cirka 458 miljoner kronor och had e totalt 303 
anställda.  Bolaget finns i flera nordiska länder samt Estland och 
Lettland. Forma PG har en bred förlagsverksamhet oc h deras största 
kundtidningar är Buffé (ICA Handlarna AB), Stadium Magazine 

(Stadium) och Villaägaren (Villaägarnas riksförbund ). (www.formgapg.se)  
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Tidningskompaniet som har ett 20-tal fast anställda  och omsatte 
cirka 37 miljoner kronor under verksamhetsåret 2004 . Bolaget 
grundades 1989 och tio år senare passerade omsättni ngen 10 miljoner 
kronor. De tre största kundtidningarna som företage t producerar (i 
upplaga) är Volvo Life (Volvo Personbilar), Volvo L astvagnars 
europiskiska utgåva och Renault Revue (Renault Pers onbilar). 
( www.tidningskompaniet.se ) 

  

Tabell 1  

Lista på de 14 största kundtidningarna efter upplag estorlek. 

 

Ovan listar vi 14 svenska kundtidningar efter uppla gestorlek. Listan 
finns i sin helhet (top 30) i en artikel i Resumé f rån 2003 och 
sammanställdes av Marknadstidningsakademin, (numer Sveriges 
Uppdragspublicister) vilket är en branschorganisati on för 
producenter av bland annat kundtidningar. Uppgifter na kommer från 
tidningsproducenterna själva och vi (uppsatsförfatt arna) har i 
möjligaste mån försökt kontrollera och uppdatera ti tlar, producenter 
och upplagesiffror med hjälp av den information som  finns på 
företagens respektive hemsidor samt årsredovisninga r.   

 

Som vi kan se är producenterna i första hand extern a och ganska jämt 
fördelade mellan de olika tidningarna. Forma PG, Ti dningskompaniet, 
Tidningshuset och Roto Smeets Publishing har alla t vå kundtidningar 
med på listan. Hachette har även de två kundtidning ar med på listan 
men formger i Systembolagets fall bara tidningen. I ntressant är 
också att det är två mattidningar som ligger i topp . En liten 
uppstickare är kundtidningen från SKF (Evolution) m ed en upplaga på 
ungefär 145 000. Till skillnad från de övriga kundt idningarna på 
listan är det en så kallad business-to-businesstidn ing.    

 

Tidningens Titel Upplaga Nr/År Utgivare Producent 
Buffé 2 200 000  12 ICA Handlarnas AB Forma PG 
Mersmak 1 300 000  12 Coop Tidningsmakarna 
Åhléns Klubben 1 000 000  4 Åhléns  Marianne Kaplan 
IKEA Family 
Magazine 900 000  4 Ikea Sverige Internt/?? 
Volvo Life 900 000  4 Volvo Personbilar Tidningskompaniet  
Bolaget 600 000  6 Systembolaget Internt/Hachette 
Stadium Magazine 315 000  4 Stadium AB Forma PG 

Bostadsmagasinet 250 000  4 
Svensk 
Fastighetsförmedling  Roto Smeets Pub. 

VW Forum 250 000  3 VW Roto Smeets Pub. 
Ford-Världen 234 000  3 Ford Motor Company Tidningshuset 
Salt & Peppar 225 000  4 Vivo Hachette 
Hemma 155 000  6 HSB Tidningsmakarna 
Evolution 145 000  4 SKF Appelberg 
Volvo Lastvagnar 
(europa) 140 000  4 Volvo Lastvagnar Tidningskompaniet  
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Vi vill också lyfta fram tidigare gjorda undersökni ngar som mäter 
intresset hos konsumenterna för kundtidningar. I Sv erige finns inga 
egentliga generaliserbara utredningar. Kundtidnings tillverkarna gör 
sina egna undersökningar som rör just deras läsare.  Resultatet av 
dessa är, av konkurrensskäl, konfidentiella. En und ersökning som 
däremot flera publicister hänvisar till är gjord av  den engelska 
branschorganisationen APA (Association of Publishin g Agencies) som 
publicerades i januari år 2005. I den finns intress anta siffror som 
dock bör läsas kritiskt då den är gjord av en intre sseorganisation.  

 

Undersökningen visar att majoriteten av de engelska  läsare som får 
kundtidningar läser dem. I snitt ägnar han/hon unge fär 25 minuter åt 
respektive kundtidning som kommer hem i brevlådan i nnan den slängs. 
Sammantaget ägnar 21 procent mer än 30 minuter åt a tt läsa sina 
kundtidningar och 57 procent läser mer än hälften a v tidningen. 
Samma undersökning hävdar också att ungefär två tre djedelar av dem 
som får en kundtidning behåller den mer än en vecka  samt att 36 
procent behåller den i en månad eller mer. I unders ökningen nämns 
också vikten av att mäta och kvantifiera de effekte r kundtidningar 
har. Något som vår uppsats förhoppningsvis kommer a tt kunna bidra 
till. För att citera; ”Publishers should encourage their clients to 
spend more on measuring the tangible benefits and r eturn on 
investment, something which will ultimately safegua rd the future on 
individual publications and on the industry as a wh ole.” (APA, 2005)  

1.2 Problemdiskussion 

Vilka ambitioner företag har med sin kundtidning sk iljer sig förstås 
åt. En gemensam nämnare är dock tron på att tidning en ger ett 
mervärde som överträffar den faktiska kostnaden. De t kan handla om 
en ökad försäljning, att stärka sitt varumärke elle r om att skapa 
lojalare kunder. På så vis är kundtidningen ytterli ggare ett media 
för företag att ta hänsyn till. De externa företag som tillverkar 
kundtidningar vill gärna framhäva fördelarna med en  kundtidning, den 
har hög penetration, den är kostnadseffektiv och in tresseväckande. 
Huruvida kundtidningen som kommunikationskanal är e tt effektivt sätt 
för företag att uppnå sina kommunikations- och förs äljningsmål på är 
dock ett omstritt påstående som ännu inte avhandlat s i en oberoende 
undersökning gjord på den svenska marknaden. De und ersökningar som 
finns idag har gjorts av utländska bransch- och 
intresseorganisationer. Det är därför intressant at t i en oberoende 
undersökning/akademisk uppsats behandla och undersö ka företeelsen 
kundtidningar närmare.  

 

I en undersökning gjord år 2003 där Resumé frågade 277 av Sveriges 
största företag svarade 39 procent av de tillfrågad e att de har en 
kundtidning idag och ytterliggare 20 procent att de  skulle ha en 
kundtidning inom två år (Resumé, 2003). Denna explo sionsartade 
utveckling kan på vissa sätt liknas vid den efterfr ågan på hemsidor 
som uppstod under 1990-talet. Till att börja med är  det intressant 
att undersöka i vilken utsträckning företag beställ er kundtidningar 
på grund av att de är rädda att förlora konkurrensf ördelar. Alltså 
inte för att de har ett faktiskt behov av att kommu nicera med sina 
kunder med hjälp redaktionellt material.  
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Frågan är alltså vilken kunskap som finns och vilka  ambitioner 
företagen har med sina kundtidningar. Framförallt o m denna ambition 
är realistisk och om det finns en diskrepans mellan  köpare och 
producenter av kundtidningar. Detta hoppas vi kunna  besvara, om 
möjligt, med hjälp av den kvalitativa undersökning vi gjort där både 
köpare och producenter av kundtidningar tillfrågas.   

 

Avslutningsvis är själva grundbulten för en effekti v kundtidning att 
konsumenten läser och tar till sig den information som finns i den. 
Detta kan tyckas självklart och detsamma gäller all  typ av 
kommunikation. Men att se, exempelvis en annons, lä sa den och komma 
ihåg innehållet är tre vitt skilda ting. I vår kons umentundersökning 
hoppas vi kunna kartlägga hur ofta människor i allm änhet läser sin 
kundtidning och hur de uppfattar den och vilka atti tyder de har till 
den. 

 

1.3 Problemformulering 
Hur ser konsumenternas relation ut till kundtidning ar, beträffande 
känslor, attityder och beteenden? 

1.4 Syfte 

Under senare år har kundtidningen blivit ett allt v anligare sätt för 
svenska företag att marknadsföra sig själva och sin a produkter. Vi 
tror att denna positiva trend kommer att fortgå och  anser det därför 
behövligt att kvantifiera de känslor, attityder och  beteenden som 
konsumenten har till detta växande media. Vi hoppas  också att denna 
uppsats kan ge inspiration till fortsatt forskning.   

1.5 Förförståelse och uppställning av hypoteser 
Innan vi redovisar vår kvalitativa kartläggning så tänker vi ställa 
upp ett antal hypoteser. Dessa hypoteser illustrera r den 
förförståelse vi hade då vi skapade frågorna i våra  undersökningar. 
 
• Kundtidningsproducenter gör inte övergripande under sökningar 

för att lära sig mer som läsarnas intressen och att ityder. 
 
• Kundtidningsproducenterna är intresserade av att hi tta nya sätt 

att finansiera kundtidningen framöver.  
 
• Kundtidningsproducenter tror att konsumenterna gene rellt har en 

positiv attityd till kundtidningar.  
 
• Konsumenter har generellt en negativ attityd till 

kundtidningar. 
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2 Teori 
Det huvudsakliga syftet med kundtidningar som kommu nikationsmedel är 
ofta att långsiktigt skapa kundlojalitet och kundvä rde till 
varumärket (APA, 2005). I detta avsnitt beskriver v i de teorier som 
är relevanta inom ramen för vår uppsats. Dessa teor ier rör 
kommunikation, kundlojalitet och kundvärde. Vi tänk er även 
presentera två attitydmodeller den såkallade ABC-mo dellen och ELM- 
modellen. Vi tar endast upp specifika begrepp som v i kommer att 
använda i analysavsnittet.  

2.1 Kundlojalitet  
Det anses vara mer lönsamt att behålla befintliga k under än att 
rekrytera nya. Det har ägnats en hel del forskning inom 
marknadsföringsområdet för att försöka förstå vad s om påverkar en 
kunds lojalitet. Forskningen har ofta fokuserat på förklaringar till 
varför kundlojalitet uppstår men inte själva begrep pets innebörd. 
Det finns en viss åtskillnad i begreppets innebörd beroende på 
vilken forskare som tillfrågas. Kundlojalitet kan s es som antingen 
ett beteende, ett attitydliknande mentalt tillstånd , och/eller en 
kombination av de tidigare alternativen. (Söderlund , 2000) 

2.1.1 Kundlojalitet som ett beteende  
Vi börjar med att titta på kundlojalitet som ett be teende. Här talas 
det ofta om två olika dimensioner. Många anser att det är 
inköpsfrekvensen inom en viss tidsdimension som avg ör hur pass lojal 
en kund är. Ju längre tid en kund konsumerar ett sp ecifikt varumärke 
bestämmer alltså hur pass lojal han/hon är. Andra f orskare menar att 
det är den såkallade uteslutandedimensionen som är viktigast. Denna 
dimension mäter hur pass uteslutande en kund konsum erar ett visst 
varumärke.  
 
Vilken av de två definitionerna som är att föredra beror på vilken 
typ av produkt eller tjänst som företaget säljer. O m det exempelvis 
gäller ett el-abonnemang så är tidsdimensionen mest  intressant men 
om det istället gäller mer snabbrörliga konsumentva ror som 
exempelvis tandkräm så bör uteslutandedimensionen v ara av större 
intresse.(ibid) 

2.1.2 Kundlojalitet som ett mentalt tillstånd 
De kunder som inte bara konsumerar ett varumärke i stor utsträckning 
utan också har starka preferenser till det specifik a varumärket, är 
enligt många forskare de ”sant” lojala kunderna. De  ”sant” lojala 
kunderna anses vara mindre känsliga för konkurrente rs försök att 
locka till köp. Man talar i detta synsätt om att ku ndlojalitet 
grundar sig i ett medvetet val, där kundens intenti oner, attityder 
och preferenser styr. 
Det finns även andra variabler som anses vara betyd ande:  
• Ansträngning – vilken ansträngning kunden kan tänka s göra för 

att fortsätta konsumera varumärkets produkter eller  tjänster 
• Identifiering – i vilken utsträckning kan kunden sj älv 

identifiera sig med varumärkets image, profil och b udskap 
• Engagemang – mäter hur viktigt och relevant varumär ket är för 

kunden  
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Kundens mentala tillstånd är tillskillnad från det beteendemässiga 
synsättet inte observerbart. Ett beteende som antas  uppstå då kunden 
är mentalt lojal är att denna positiva attityd till  varumärket 
skapar såkallad ”word of mouth” uppstår. Kunden fun gerar i det här 
fallet som en ambassadör och talar gott om varumärk et för vänner och 
bekanta vilket ofta leder till att de positiva atti tyderna sprids. 
(Söderlund, 2001) 

2.2 Kundvärde 
Forskares uppfattning om vad begreppet kundvärde be tyder varierar. 
Det finns dock vissa likheter. För det första så är  kundvärdet 
liksom kundlojaliteten kopplad till användandet av en specifik vara 
eller tjänst. Kundvärdet är något som ”upplevs” av kunden snarare än 
något som objektivt bestäms av säljaren. Man kan äv en se kundvärdet 
som ett byte mellan vad kunden får (kvalitet, förde lar, värde, nytta 
etcetera) och vad kunden måste ge upp (pengar, anst rängning, 
engagemang etcetera) för att tilldelas produkten el ler tjänsten. 
(Woodruff, 1997) 
 
Kundvärdet påverkas av kundens förväntningar före k öpet, om dessa 
förväntningar infrias eller överträffas så upplever  kunden ett högre 
värde. Kundens förväntningar byggs bland annat upp av 
marknadskommunikation, word-of-mouth, tidigare erfa renheter och 
behov. För att kunden inte skall ha för höga förvän tningar av 
varumärket, så är vissa företag försiktiga i sin 
marknadskommunikation. Detta gör det lättare för fö retaget att 
infria eller överträffa kundens ställda förväntning ar. De övriga 
faktorerna som skapar förväntningar är dock betydli gt svårare att 
påverka. (Söderlund, 1997) 

2.3 Långsiktig marknadsföringsstrategi  
Enligt Rossiter och Percy finns det huvudsakligen t vå olika typer av 
marknadsföringskommunikation, det ena är annonserin g och det andra 
är promotion. Annonsering leder till en ökad varumä rkeskännedom och 
är därmed ett medel för att öka den långsiktiga lön samheten. 
Promotion innefattar huvudsakligen olika typer av k ampanjer och 
erbjudanden. Rossiter och Percy talar om två olika typer av 
promotion där den ena innebär omedelbara belöningar  för konsumenten 
exempelvis prisreduceringar, bonuspaket och kuponge r. Den andra 
typen är såkallade ”delayed promotion teqniques”, h är väntar 
företaget med att belöna kunden till efter det att han/hon har 
agerat. Om kunden har visat någon form av lojalitet  så belönas 
han/hon, till exempel genom olika rabatter etcetera . Promotion är 
ett kortsiktigt marknadsföringsmedel, i jämförelse med annonsering. 
På lång sikt är med andra ord annonsering mer effek tiv än promotion. 
Men om man kombinerar dem får man mer än en fördubb lad effekt, detta 
fenomen kallas för ”Moran´s ratchet effect”. För at t nå optimal 
lönsamhet krävs alltså en blandning av de båda. Båd e annonsering och 
promotion har ökat under de senaste åren. Vanlig pr omotion har 
däremot inte ökat, endast en ny slags promotion som  kan ses som en 
hybrid av annonsering och promotion i sitt uttrycks sätt.  

2.4 Kommunikationsteorier 
Vi kommer i denna del att presentera två olika komm unikationsfenomen 
”branded content” och ”hybrid kommunikation”.  
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2.4.1 ”Branded Content” 
Branded content är ett begrepp som den senaste tide n har blivit allt 
vanligare inom kundtidningsbranschen. I en artikel på hemsidan 
www.contagiousmagazine.com så diskuteras begreppet närmare. 
Artikelförfattaren skiljer på branded content och t raditionell tv-
reklam och annonsering. I denna artikel menar förfa ttaren vidare att 
branded content har en annorlunda utgångspunkt, man  producerar inte 
de meddelanden som man själv vill kommunicera till kunden utan 
istället det meddelande och innehåll som kunden sjä lv önskar.  
 
Att använda sig av branded content innebär till exe mpel att ett 
konsumentföretag skapar kundtidningar, webbplatser,  e-mail och DR-
utskick som täcker in ett intresseområde där produk terna lätt kan 
integreras. Nike gör exempelvis en sporttidning och  Microsoft en 
datatidning. Tidningen blir sedan en ”magnet” för a tt bygga 
kunddatabaser som bygger på frivilligt deltagande ( kunden anmäler 
sig frivilligt till ett kundregister). (www.capitex .se)  
 
Ross Sleigh som är expert inom kundrelationer (se b ilaga) har gett 
en förklaring till uppkomsten av fenomenet ”branded  content”. På 
hemsidan www.musictank.co.uk har artikelförfattare Colin Kirkpatrick 
sammanfattat en av Sleight´s föreläsningar inom ämn et.  

Det råder en allt mer intensiv konkurrens på markna den för varor och 
tjänster samtidigt som produktmarknadens utbud blir  allt mer 
homogent. Detta betyder att varumärken i allt störr e utsträckning 
måste differentieras från varandra. Det har av denn a anledning 
blivit allt viktigare för marknadsförare att hitta alternativa 
vägar, så kallade ”affinities” (ungefär: broar, för fattarens 
anmärkning) mellan varumärket och konsumentens intr essen, (som 
exempelvis fotboll, musik eller film) istället för att koppla ihop 
varumärket med produkten. Fenomenet har redan använ ts i form av 
sponsring av exempelvis tv-program och fotbollslag.  Ross Sleigh 
(kundrelationer expert, se bilaga) menar att brande d content kan 
leda till en djupare relation mellan varumärke och konsument än 
traditionell marknadsföring.  
 
Det har också blivit allt vanligare att se ägande u tifrån ett nytt 
perspektiv, där konsumenten och inte företaget ”äge r” varumärket och 
därmed bestämmer vilka varumärken som skall vinna o ch försvinna på 
marknaden. Branded content ses som en kommunikation sform där 
varumärket direkt integrerar med konsumenten. Brand ed content 
erbjuder fritt “innehåll” till konsumenterna, ett i nnehåll som 
företaget har betalat för. Denna typ av kommunikati onsform kan ses 
som en förlängning av vanlig reklam. Branded conten t kommer dock 
endast att bli framgångsrik om det skapar ett mervä rde till 
konsumenterna, menar Sleigh. Innehållet måste vara intressant och av 
hög kvalitet för att uppskattas av konsumenten, om detta uppfylls 
skapas ”goodwill” till företaget som betalar för in nehållet.   

2.4.2 Hybrid kommunikation 
För att tydliggöra ett hybridmeddelande använder si g forskaren 
Balasubramanian (1996) av marknadsaktiviteterna rek lam och PR. 
Reklam är enligt Balasubramanian kommunikation där en tydlig 
avsändare står bakom budskapet och betalar för komm unikationen i 
fråga.  
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Företag som betalar för denna typ av kommunikation har en mycket 
stor kontroll över det budskap som presenteras. Tro värdigheten i 
budskapet som presenteras är dock ofta låg eftersom  det är uppenbart 
för mottagaren att avsändarens syfte med budskapet är att öka 
försäljningen och avkastningen på investerat kapita l (Ingnäs & 
Johnsson, 2005). PR är en däremot en typ av kommuni kation, enligt 
Balasubamanian, där den aktuella sponsorn inte beta lar för 
innehållet och det framgår heller inte tydligt vem den aktuella 
sponsorn är.  Mottagaren ser i denna situation det aktuella 
medieföretaget som avsändare. Eftersom medieinstitu tioner i 
demokratiska samhällen förväntas eftersträva objekt iviteter så ses 
denna typ av kommunikationsform som betydligt mer t rovärdig. 
 
Balasubramanian beskriver hybrida meddelanden som e n kreativ 
blandning mellan kommunikationsformerna reklam och PR där fördelarna 
från respektive kommunikationsform utnyttjas och na ckdelarna 
undviks.  
 
En av grundförutsättningarna för hybrid kommunikati on är att den 
kommersiella avsändaren är dold (Balsubramanian, 19 96). 
I kundtidningar är inte avsändaren dold, vilket gör  att man inte kan 
kalla denna typ av kommunikationsform för hybrid ko mmunikation. 
Hybrid kommunikation används dock till stor del för  samma syften som 
kundtidningar. Ett av målen är i de båda fallen att  kommunicera 
kommersiella budskap i ett trovärdigt redaktionellt  material. 
 

2.5 Attityd teorier 
I denna del presenteras två attitydmodeller, den en a är ABC-modellen 
och den andra är ELM-modellen. Innebörden och koppl ingen mellan 
dessa modeller kommer att presenteras i detta avsni tt. Båda 
teorierna är hämtade ur boken Consumer Behaviour (S olomon, 2001 ) .   

2.5.1  ABC-modellen 
En stor del av forskarsamhället menar att attityder  består av tre 
komponenter. Dessa är: 

1 Den affektiva (Affect) 
2 Den beteendemässiga (Behavaviour) 
3 Den kognitiva (Cognition) 

De tre komponenter som ovan har redovisats skapar t illsammans den 
såkallade ABC-modellen av attityder. 
 
Den affektiva komponenten består av en individs kän slor till ett 
attitydobjekt. Till exempel: jag tycker om Coca Col a.  
Den beteendemässiga komponenten innefattar en perso ns intention att 
göra något med ett specifikt attitydobjekt. Till ex empel jag skall 
köpa en Skoda bil nästa vecka. En intention att ”gö ra något” är dock 
inte detsamma som ett faktiskt handlande.  
 
 
Många undersökningar har visat att en individs tidi gare beteende 
ofta har en högre korrelation till faktiskt handlan de än individens 
intentioner att handla på ett specifikt sätt. Den k ognitiva 
komponenten består av en individs uppfattning och f örutfattade 
meningar gällande ett specifikt attitydobjekt.  
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2.5.2 The elabaration liklelihood model (ELM) 
När mottagaren mottar ett meddelande startar en pro cess. Beroende av 
det personliga intresset av informationen, startar sedan en av två 
vägar till ”övertalning”. Om mottagaren har ett hög t engagemang så 
tar denne ”den centrala vägen till övertalning”. Om  engagemanget 
tvärtom är lågt så tar mottagaren ”den perifera väg en”.  

Den centrala vägen till övertalning 

När konsumenten finner informationen i ett meddelan de relevant eller 
intressant, så kommer denne att vara mer uppmärksam  på innehållet i 
meddelandet. Mottagaren kommer troligtvis att aktiv t fundera över 
argumenten som presenteras och generera en reaktion . Den kognitiva 
reaktionen skapar i detta fall troligen ett ställni ngstagande 
gentemot argumentet. Om du med andra ord är negativ t inställd till 
budskapet kommer du heller inte lägga detta budskap  på minnet. Om 
detta budskap dock förstärks av flera andra argumen t, så kommer 
givetvis sannolikheten att öka för att mottagaren a ccepterar 
budskapet. Mottagarens övertygelse till budskapet f ormas och 
granskas vilket i slutändan formar attityder utefte r ABC-modellen. 
Attityderna fungerar senare som en guide för det sl utgiltiga 
beteendet. Meddelandefaktorer såsom kvaliteten på p resentationen av 
meddelandet, har en stor inverkan på hur meddelande t bearbetas och 
senare inverkar på individens attityder.  

Den perifera vägen till övertalning 

Den perifera vägen tas när mottagaren har ett lågt engagemang i 
meddelandet som presenteras. Eftersom mottagaren i denna situation 
inte är särskilt motiverad att fundera över de argu ment som 
presenteras, så blir istället andra faktorer i medd elandet viktiga. 
Produktens förpackning, avsändaren och kontexten so m meddelandet 
presenteras i bör även det vara tilltalande. I situ ationer där 
konsumenten inte är intresserad i produkten i sig s å blir det 
attribut runt omkring produkten allt viktigare.  
Kända personer som står som garanter för varumärket , 
butiksinredning, tidningslayout och liknande blir a llt viktigare i 
dessa sammanhang.  
 
ELM-modellen har starkt stöd inom empirin, flera un dersökningar som 
gjorts visar att människor har olika vägar att bear beta ett budskap 
beroende på engagemanget i informationen som expone ras. Av denna 
anledning blir det särskilt effektivt att blanda de  faktorer som 
både intresserar konsumenter med både högt och lågt  engagemang. För 
att få ett positivt utfall bör alltså meddelandet p resenteras på ett 
starkt och effektivt sätt samtidigt som avsändaren är trovärdig. 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskriver, diskuterar och motiverar  vi de 
tillvägagångssätt vi har använt oss av i uppsatsen.  Vi framför också 
relevant kritik mot dessa tillvägagångssätt samt kr itik mot de 
källor som vi har använt oss av. 

3.1 Insamling av data och information 
Inledningsvis ville vi få en förförståelse för tre,  för uppsatsen, 
väsentliga områden; kundtidningsbranschens struktur , konsumentens 
syn på kundtidningar samt de kommunikativa verktyg och/eller 
modeller som skulle kunna illustrera kundtidnings k ommunikativa 
fördelar.  
 
För att kartlägga kundtidningsbranschen kom vi att använda både 
primär- och sekundärdata. Till att börja med sökte vi efter svenska 
externa kundtidningstillverkare med hjälp av intern et. Detta för att 
få förståelse för hur stor branschen var samt hur d en såg ut. På så 
sätt kom vi i kontakt med Sveriges Uppdragspublicis ter som är 
branschorganisationen för kundtidningstillverkare. På hemsidan  

www.marknadstidningsakademin.se fann vi information  om 
organisationens medlemmar vilket gav en snöbollseff ekt. Genom dessa 
medlemmars hemsidor kunder vi nämligen få mer infor mation och på så 
sätt kom vi också i kontakt med den brittiska motsv arigheten till 
Sveriges Uppdragspublicister, nämligen APA (Associa tion of 
Publishing Agencies) och deras kundundersökning som  finns publicerad 
på hemsidan.  
 
Genom Stadsbiblioteket fick vi också tag på flera v iktiga artiklar 
om kundtidningar och kundtidningsbranschen, de fles ta publicerade i 
den ledande branschtidningen för reklam- och markna dsföring i 
Sverige - Resumé. I några nummer av tidningen fanns  också statistik 
som exempelvis listan på kundtidningar efter upplag estorlek samt 
vissa fakta om olika kundtidningstillverkar. Annan relevant 
information fanns presenterad som företagsfakta på respektive 
företags hemsida eller i årsredovisningar.  
 
Den kvalitativa kartläggningen är baserad på primär data riktad 
direkt mot branschauktoriteter och beslutsfattare f ör att få en 
aktuell och korrekt bild av nuläget och potentiella  visioner hos 
dessa. Vi gjorde alltså en kvalitativ enkätundersök ning med fasta 
frågor för att på så sätt lättare kunna jämföra sva ren. Dessa 
personer valdes ut med hjälp av den information vi hade till vårt 
förfogande. De var alltså personer som återkommit i  tidigare gjorda 
undersökningar och reportage och som vi uppfattade som auktoriteter 
inom sitt respektive område. Som någon sorts förlag a till vår egen 
kartläggning så använde vi den undersökning som gjo rdes på 
beställning av APA och som beskrivs närmare i bakgr unden.  
 
Litteratur vi använt oss av är sådan vi har läst un der vår tid på 
ekonomlinjen, i första hand på Marknadsakademien, o ch sådan vi 
hittat på Stadsbiblioteket. Vi har också läst en he l del artiklar i 
olika branschtidningar samt fackpress.  
Vi har också läst tidigare studier inom disciplinen  marknadsföring 
och kommunikation.  



 
 

16 

Eftersom det inte funnits kommunikations- och 
marknadsföringsmodeller som specifikt rör kundtidni ngar har vi 
istället använt närliggande och mer generella 
kommunikationsmodeller.   

3.2 Den kvalitativa kartläggningen 
För att förstå och få en uppdaterad kännedom om bra nschsituationen 
valde vi att göra en kvalitativ kartläggning där po pulationen 
delades in i tre delar; akademiker inom markandsför ing, säljare av 
kundtidningar (externa aktörer) samt köpare av kund tidningar 
(marknadschefer). Vi hoppades med undersökningen ku nna urskilja 
intressanta samband och skillnader mellan dessa oli ka 
branschkategoriers syn på kundtidningen som kommuni kationskanal. 
Urvalet bestod i första hand av personer som ofta f örekommit i det 
bakgrundsmaterial vi samlat in. Våra intervjufrågor  skickades ut via 
e-mail och var av kvalitativ karaktär. Skälet till att vi valde e-
mail var helt enkelt att det krävde mindre tid av v åra respondenter 
samt att svaren skulle vara skrivna vilket skulle g öra dem lättare 
att jämföra än vid en personlig intervju. Intervjuf rågorna bör 
kategoriseras som standardiserade då frågorna inte var anpassade 
efter respektive intervjuperson och inga följdfrågo r heller var 
möjliga. Detta intervjusätt valdes eftersom vi vill e, i möjligaste 
mån, ha möjlighet att jämföra svaren. Intervjun had e också en hög 
struktureringsgrad gällande ämne då frågeområdet va r enhetligt.  
 
Vårt mål med enkätintervjun var att skicka ut frågo r tills dess att 
vi nådde en teoretisk mättnad, det vill säga tills det att vi inte 
längre upptäckte några nya aspekter av det studerad e fenomenet. 
Bortfallet visade sig dock vara för stort för att d etta skulle vara 
möjligt. Istället ser vi vår enkätstudie som en min dre kartläggning 
mer än en jämförande studie. Totalt fick vi åtta sv ar på våra tolv 
utskick. Frågorna och de fullständiga svaren finns bifogat som 
bilaga. 

3.3 Den kvantitativa undersökningen 
Med vår kvantitativa undersökning ville vi kartlägg a vilka attityder 
och läsvanor som konsumenter har till kundtidningar .  
För att göra detta blev vi tvungna att göra vissa a vgränsningar. 
Dessa tillsammans med vårt tillvägagångssätt beskri vs nedan.  

3.3.1 Urval och population 
Vår ambition var att ha ett urval som inte begränsa des av geografisk 
tillhörighet. Med andra ord en spridning som låg äv en utanför 
Stockholms stadsgräns. Vår lösning på detta, med ta nke på vår 
begränsade tid och våra knappa resurser, var att gö ra vår 
kvantitativa undersökning på Stockolms Centralstati on. På så sätt 
kunde vi också ganska enkelt nå människor som var b osatta på andra 
orter än i Stockholm. Vi stod alltså under fyra dag ar, mellan den 8-
11 maj 2006, på Centralstationen och delade ut våra  enkäter.  
Vi delade ut dessa genom att använda en blandning a v ett 
slumpmässigt urval och ett medvetet selektivt urval . Slumpmässigt 
såtillvida att vi inte tidigare tagit kontakt med r espondenterna men 
medvetet selektivt såtillvida att vi på plats bestä mde vilka som 
skulle medverka. Detta gjorde vi att två skäl.  
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Till att börja med ville vi få in en så stor popula tion som möjligt. 
Vi ansåg det därför bäst att stå på en plats där må nga människor 
passerar. Detta att föredra mot exempelvis en poste nkätundersökning 
med hjälp av ett obundet slumpmässigt urval då vi s pådde att detta 
skulle ge en låg svarsfrekvens och en betydligt län gre 
insamlingsperiod. Centralstationen är också en plat s där många 
personer väntar på antingen tåg eller buss vilket g ör det lättare 
att ta kontakt. För det andra kunde vi, då insamlin gen pågick under 
flera dagar, påverka jämvikten i demografiska uppgi fter såsom kön 
och ålder. Totalt delade vi ut 200 enkäter och fick  svar av samtliga 
respondenter.  

3.3.2 Enkätens utformning  
Enkäten frågor är utformad med hjälp av ABC modelle n (Solomon, 
2002). Konsumenterna har utefter en ”licert-scale” (Malhotra och 
Birks, 2006) fått svara på deras attityder till kun dtidningar. 
Skalan har haft fyra graderingar (Instämmer helt, I nstämmer delvis, 
Nej inte särskilt och absolut inte). Vi har valt at t inte ha en 
mitten gradering eftersom vi har velat att responde nterna skall göra 
ett ställningstagande.   
    
Vi har valt att behandla innehållet i kundtidningar  rent generellt, 
vilket har gjort att attityderna till innehållet gi vetvis har 
besvarats utifrån de specifika kundtidningar som re spondenten har 
läst. Detta har gjort att vår kvantitativa undersök ning inte kommer 
att kartlägga kvaliteten på enstaka tidningar och t ill exempel vad 
som uppfattas som bra och dåliga artiklar, istället  så kommer 
konsumenternas fördomar och attityder till kundtidn ingar som 
kommunikationsfenomen att undersökas.  
 

3.3.3 Hypotesprövning  
För att tydligt strukturera resultatet av den kvali tativa 
undersökningen har vi valt att ställa upp ett antal  hypoteser som vi 
senare skall analysera. Hypoteserna i detta arbete följer inte de 
kriterier som används i traditionella statistiska t est, såsom 
signifikansnivå etcetera. Dessa hypoteser bör allts å snarare ses som 
antaganden. För varje hypotes kommer ett antal vari abler att 
analyseras. Om inte 60 % av respondenterna stödjer vår hypotes i 
varje variabel som behandlas så kommer hypotesen at t förkastas. 

3.3.4 Metodkritik 
Flera saker är värda att ta upp och granska lite nä rmare gällande 
vår metod – framförallt i arbetet med den kvantitat iva 
undersökningen. Till att börja med fanns det både f ör- och nackdelar 
med att stå på Centralstationen. Fördelar så till v ida att vi enkelt 
kunde ta kontakt med människor och de var också pos itivt inställda 
till att svara då de satt och väntade på sin avgång . Det negativa 
var att respondenterna vid några tillfällen var tvu ngna att avbryta 
ifyllandet av enkäten för att hinna med tåg eller b uss. Vi valde att 
ta med dessa enkäter och de frågor som inte besvara ts kategoriseras 
som bortfall. Det ska dock sägas att vi generellt h ar en mycket hög 
svarsfrekvens.  
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Ett annat problem handlar om respondenternas vilja att delta i 
undersökningen. Då vi först presenterade oss och sa  att ämnet var 
kundtidningar kan det ha varit så att de som kände extra starkt 
(negativt eller positivt) för kundtidningar valde a tt delta. Det 
gjorde att vi fick en låg bortfallsfrekvens som säk erligen skulle ha 
varit högre vid exempelvis en postenkätundersökning .  
Ett allvarligare problem rör brist på kunskap om po pulationens 
geografiska hemvist. Vi hade som ambition att även nå personer 
utanför Stockholms stadsgräns men däremot har vi in te undersökt hur 
många av vår slutpopulation som kom från Stockholm respektive 
utanför Stockholm.  
Det var inte för att i första hand för att jämföra skillnader mellan 
Stockholmare och människor utanför Stockholm utan f ör att vi helt 
enkelt ville att vår population skulle bestå av ett  tvärsnitt av 
hela befolkningen. Detta var, så här i efterhand, f ör ambitiöst och 
vi borde enbart ha fokuserat på personer bosatta i Stockholm.  
Slutligen bör, om den kvantitativa undersökningen, poängteras att 
resultatet inte är generaliserbar.  
 
Gällande den kvalitativa studien är det framförallt  det måttliga 
antalet respondenter som kan vara värt att kritiser a. Vi önskar att 
svarsfrekvens varit högre men eftersom många av de vi kontaktat 
arbetar med kundtidningar och därför, utgår vi ifrå n, ansåg att visa 
av frågorna var känsliga, var det svårt att få det antalet svar vi 
ville. Ett annat problem var att frågorna var låsta  och gjordes via 
e-mail. Även om vi tror att det var det bästa sätte t att genomföra 
enkätstudien på så lämnar det ändå många intressant a följdfrågor 
obesvarade.      

3.3.5 Källkritik 
De tryckta källor som vi i första hand använt oss ä r av sådant som 
kommer från olika facktidningar för marknadsföring och media samt 
vissa avhandlingar och publikationer inom marknadsf öring och 
kommunikation. Som källa bör också de personer som deltagit i vår 
kvalitativa undersökning nämnas.  
 
Till att börja med bör viss kritik riktas mot de ar tiklar som 
beskriver kundtidningsbranschen – i första hand de i Resumé. Även om 
statistiken säkerligen är klanderfri bör artiklarna s entusiastiska 
tonläge läsas med viss skepsis. Inte att förglömma att denna tidning 
är en branschtidning vilket kan ge att branschsitua tionen också 
beskrivs, för utomstående, opåkallat positiv. Även bör poängteras 
att vissa av dessa artiklar inte är dagsfärska utan  att vissa har 
några år på nacken vilket gör dem mindre tillförlit liga. Vi har dock 
valt, när vi beskrivit dagens branschsituation, att  välja de 
artiklar som varit mest dagsaktuella. 
 
Slutligen bör det poängteras att flera av de person er som deltagit i 
vår kvalitativa undersökning själva arbetar med kun dtidningar och 
därför inte är helt objektiva. Detsamma gäller de m arknadschefer vi 
intervjuat i egenskap av köpare av kundtidningar oc h som därför 
säkerligen också har en positiv inställningar till kundtidningar som 
kommunikationskanal. Det gör dock inte deras åsikte r mindre 
intressanta.   
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4 Empiri 
I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår kv alitativa 
kartläggning och vår kvantitativa undersökning. Des sa är båda av 
primär karaktär. Först redovisar vi en sammanställn ing av de svar vi 
fått från vår kvalitativa kartläggning. Efter detta  redovisar vi den 
kvantitativa studiens resultat. (Svaren och frågorn a finns bifogade 
i sin helhet som bilaga). Vi kommer även att korrig era våra tidigare 
uppställda hypoteser. I slutet av detta avsnitt kom mer vi att ställa 
upp ett antal nya hypoteser som sedan kommer att an alyseras i nästa 
avsnitt.    

4.1 Den kvalitativa kartläggningen 
I denna del tänker vi sammanfatta svaren som vi fic k i våra 
expertintervjuer via e-mail. Respondenterna kan del as in i två 
kategorier; akademiker inom markandsföring och prod ucenter av 
kundtidningar (externa aktörer).  

4.1.1. Presentation av våra respondenter  
Här följer en kort presentation av de personer som deltar i den 
kvalitativa kartläggningen.  
 
Mats Edman är VD på Appelberg som bildades år 1990 och har ett 40-
tal anställda. De största kundtidningarna som Appel berg producerar 
är Evolution (SKF), SCA Investor Report (SCA) samt Vin&Sprit 
Journalen (Vin&Sprit). ( www.appelberg.se )  
 
Anders Ribba är VD på Spoon, ett företag som funnit s sedan 1998 och 
som idag har 24 anställda. Företaget producerar bla nd annat 
kundtidningarna Du&Co (Posten), Motor (Motormännens  riksförbund) och 
Peugeot New (Peugeot). ( www.spoon.se ) 
 
Bengt Åkesson är VD på Åkesson & Curry som bland an nat producerar 
kundtidningar åt Eniro, Com Hem och Praktikertjänst . Företaget blev 
nyligen nominerat i fyra kategorier av årets Guldbl adet, en 
branschtävling för kundtidningstillverkare. ( www.akessoncurry.com )  
 
Ulla-Karin Barrett är ansvarig för Ikea Familys ext erna 
kommunikation. Ikea Family är den en av de största kundtidningarna i 
Sverige. Tidningen kan ses en heminredningstidning.  Den är även 
kommersiell i sitt innehåll eftersom produkter och priser visas.  
( http://www.ikea.family.ikea.se )   
 
Thord Norman är chefredaktör på kundtidningen Skoda  Journalen som 
utkommer tre gånger om året och skickas gratis till  alla ägare av 
bilmärket Skoda. ( http://journalen.skoda-auto.se )  
 
Martin Petri är informationschef på Bibliotekstjäns t som är den 
ledande leverantören av informationstjänster och me dieprodukter till 
folk- och skolbibliotek i Sverige, Danmark och Finl and. De har 
(inklusive Danmark och Finland) ungefär 430 anställ da. ( www.btj.se ) 
  
Gunilla Holma är VD på branschorganisationen Sverig es 
Uppdragspublicister.  
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Organisationen har idag 19 medlemmar och medlemmarn a producerar 
bland annat kundtidningar, personaltidningar och ny hetsbrev. 
Medlemmarna ger idag ut nästan 220 titlar. 
( www.marknadstidningsakademin.se )  
 
Magnus Söderlund är docent på Handelshögskolan i St ockholm inom 
marknadsföring och konsumentbeteende.  
Han har skrivit flera böcker inom marknadsföring oc h kommunikation, 
bland annat ”Den lojala kunden” (2001) och ”Emotion sladdad 
marknadsföring” (2003). ( www.hhs.se ) 
      
      
4.1.2 Sammanfattning av svaren från vår kvalitativa  kartläggning 
 
 

1.  Vad ser ni som kundtidningens främsta uppgift? (näm n gärna 
flera)  

Anders Ribba menar att kundtidningens uppgift varie rar beroende 
av flera faktorer, bland annat uppdragsgivarens age nda, produkten 
och målgruppen. Han menar alltså att det inte finns  ett entydigt 
svar på detta. De övriga respondenterna beskriver k undtidningens 
främsta uppgift, på ett eller annat sätt, som en me tod att bygga 
ett stärkare varumärke vilket i förlängningen bör g er mer lojala 
kunder. 
 
2.  Vilka metoder använder ni er av för att få kunskap om era 

kunders intresseområden gällande tidningens innehål l? 
Här är alla av de tillfrågade överens om att olika typer av 
marknadsundersökningar är att föredra. 
 
3.  Tror ni att kundtidningen kommer att få en ökad, mi nskad eller 

oförändrad betydelse de närmaste två åren? Vad tror  ni om den 
långsiktiga utvecklingen? 

Även här är alla överens om att kundtidningar komme r att få en 
ökad betydelse i företags kommunikation både på kor t och lång 
sikt. Mats Edman påpekar dock att tidningarnas kval ité måste bli 
bättre. Både Magnus Söderlund och Gunilla Holma men ar att 
företagens benägenhet att satsa på kundtidningar be ror på 
konjunkturläget vilket gör det svårt att ge ett säk ert svar på 
vår fråga. 
 
4.  Tror ni att vi kommer att få se nya sätt att finans iera 

kundtidningarna framöver? 
Här skiljer sig svaren något åt. Medan Anders Ribba , Thord Norman 
och Mats Edman menar att vi antagligen kommer att f å se nya sätt 
att på sikt finansiera kundtidningar menar Bengt Åk eson, Ulla-
Karin Barrett, Martin Petri och Gunilla Holma att a nnonsintäkter 
fortfarande kommer att vara det primära sättet att bekosta 
tidningarna. Thord Norman och Mats Edman talar om a tt 
kundprenumeration (där läsarna betalar för tidninge n), om 
tidningarnas kvalité ökar, kan komma att ersätta 
annonsörsintäkterna som största intäktskälla.  
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5.  Hur ser ni på kundtidningen som kommunikationskanal  kontra 
andra kommunikationskanaler? 

Alla respondenterna är överens om att kundtidningen  bör ses som 
ett komplement till de kommunikationskanaler som re dan existerar.  
Gunilla Holma menar att kundtidningen är ett särski lt effektivt 
media för att nå ut till redan befintliga kunder. M ats Edman 
menar att kundtidningens styrka kontra andra media är att den är 
uppsökande utan att vara störande. Ulla-Karin Barre tt menar att 
kundtidningen ger ett högre rate of interest en ann an 
direktmarknadsföring.     
 
6.  Vilka kommunikationskanaler anser ni vara viktigast  för att 

attrahera nya kunder? Vilka kommunikationskanaler t ror ni är 
effektivast för att behålla kunderna?   

I den första frågan råder en viss oenighet. Thord N orman menar 
att TV-reklam, dags- och facktidningsreklam, skylt- TV och direkt 
reklam är effektiva sätt att nå nya kunder. Mats Ed man menar att 
internet är det bästa sättet att nå nya kunder meda n Gunilla 
Holma menar att personlig försäljning, redaktionell  reklam, print 
samt TV är att föredra. På fråga två är dock alla ö verens om att 
kundtidningar är det mest effektivaste sättet att b ehålla 
befintliga kunder.  
 
7.  Använder ni några mätinstrument för att mäta vilken  effekt 

kundtidningen har, i så fall vilka? 
Alla tillfrågade använder sig av verktyg för att mä ta olika 
kommunikationseffekter. Anders Ribba använder olika  typer av 
mätningar i olika skeden av processen, kvantitativa  såväl som 
kvalitativa. Thord Norman gör läsvärdesundersökning ar men 
använder också tävlingar för att mäta intresse och engagemang. 
Mats Edman använder främst webbenkäter och läsarund ersökningar 
medan Bengt Åkesson också använder sig av fokusgrup per. 
 
8.  Hur ser balansgången ut mellan det kommersiella och  det 

redaktionella innehållet i en kundtidning? Har ni e n 
”restrektionsmall” för vad som är lämpligt och inte , för att 
inte skada trovärdigheten? 

På denna fråga tycks det inte finnas något tydligt svar. Thord 
Norman menar att fingertoppskänsla och läsvärdesund ersökningar 
styr. Mats Edman menar att det i första hand är kun dens intressen 
som avgör innehållet och att det är viktigt att inn ehållet är 
brett och inte bara fokuserar på företagets egna pr odukter. 
Martin Petri menar att kundtidningen aldrig kan bli  en helt 
journalistiskt objektiv kanal - något läsarna vet.  
 
9.  Tror ni att produktionen av kundtidningar i större 

uträckningar kommer att förläggas externa framöver?  
Här är alla överens om att kundtidningar i större u tsträckning 
kommer att produceras externa framöver. Mats Edman menar också 
att det höjer kvalitén eftersom externa producenter  lägger mindre 
vikt på att marknadsföra företagets egna produkter och istället 
fokuserar på vad läsarna efterfrågar.  

 
10. Hur ser ni på digitala kundtidningar kontra try ckta?   
De flesta av respondenterna tycks vara överens om a tt dessa två 
media inte är synonyma utan fyller lite olika behov .  
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Martin Petri menar att det är svårare att läsa läng re texter på 
internet och Gunilla Holma anser att internet passa r bättre för 
sökt information, det vill säga sådan som konsument en själv 
hittat.  
 
 

11.  Vad är enligt er ”definitionen” på en bra kundtidni ng? 
Anders Ribba menar att det är när tidningen tillgod oser de 
affärsmässiga mål som uppdragsgivaren/utgivaren har  satt upp. 
Magnus Söderlund anser att det är en tidning som bi drar till att 
stärka relationen mellan varumärket och kunden.  
Thord Norman menar att det viktigaste är att tidnin gen uppskattas 
av läsarna. Mats Edman menar att den optimala kundt idningen är så 
bra att läsarna vill betala för att få läsa den. Ma rtin Petri 
tycker att det viktigaste är att tidningen tillför ett värde till 
läsaren. Gunilla Holma menar att det är en tidning som görs på 
läsarens villkor men som samtidigt lyfter fram före tagets 
produkter och tjänster som läsaren är intresserad a v.  
 

12.  Tror ni att det finns någon generell attityd till 
kundtidningar hos det svenska folket? 

Här går åsikterna isär något. Anders Ribba och Guni lla Holma 
menar att kundtidningen inte har setts som särskilt  attraktiv men 
att trenden är på väg att vända i och med att kvali tén höjs. 
Thord Norman och Mats Edman menar att läsarna har e n positiv bild 
av kundtidningar och att deras respektive kundtidni ngar får höga 
betyg i undersökningar. Magnus Söderlund påpekar oc kså att många 
konsumenter har svårt att skilja kundtidningar från  andra typer 
av trycksaker som produceras.   
 
13. Hur många procent av de personer som får hem en  kundtidning 
tror ni bläddrar igenom den noggrant? (Uppskatta) 
Se bilaga. 
 
14.   Vi har letat efter vetenskapliga artiklar som rör 

kundtidningar. Har du några tips? 
Se bilaga. 

5.1.2 Korrigering av hypoteser 

 
Här redovisar vi svaren på de hypoteser som ställde s upp i avsnitt 
1.5. Vår primära fokus i dessa svar är på kundtidni ngsproducenterna.  
 
• Kundtidningsproducenter gör inte övergripande under sökningar 

för att lära sig mer som läsarnas intressen och att ityder. 
 

Denna hypotes måste förkastas eftersom alla produce nter svarat att 
de gör övergripande undersökningar.  
 
• Kundtidningsproducenter tror att konsumenterna gene rellt har en 

positiv attityd till kundtidningar.  
 
Här tycktes det inte råda någon konsensus men major iteten trodde 
att det fanns en positiv inställning till kundtidni ngar hos 
konsumenterna. Denna hypotes kan inte förkastas.   
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• Kundtidningsproducenterna är intresserade av att hi tta nya sätt 

att finansiera kundtidningen framöver. 
 
Inte heller här tycktes det finnas någon generell a ttityd men 
vissa av respondenterna trodde att detta var möjlig t. Hypotesen 
kan inte förkastas.    

 
• Konsumenter har generellt en negativ attityd till 

kundtidningar. 
 
Denna hypotes har inte undersökts än. Den ligger do ck till grund 
för de sex hypoteser som kommer att presenteras i a vsnitt 5.3. 

 

4.2 Den kvantitativa undersökningen 
Målsättningen med den kvantitativa undersökningen ä r att kartlägga 
konsumenters attityder till kundtidningar. Vi komme r först att 
redogöra för de åsikter och tankar vi själva hade n är vi utformade 
undersökningen. Därefter kommer vi att beskriva hur  vi har tillämpat 
ABC-modellen för att strukturera upp och kategorise ra frågorna till 
enkäten. 

4.2.1 Inställningen avgör effekten 
Tidningar kräver ett stort engagemang, till skillna d från andra 
sorters media som exempelvis radio och tv. Kundtidn ingar är också 
ett begränsat media gällande exponeringsfrekvens, v ilket gör att 
risken att glömma bort varumärket ökar. Kundtidning ar som 
kommunikationsform har ett besvärligt dilemma, para doxalt nog är 
detta dilemma även en av kundtidningens största sty rkor. Denna 
paradox är den att kundtidningarna blandar redaktio nellt material 
med kommersiellt material. På framsidan visas tydli gt att avsändaren 
till tidningen är ett kommersiellt företag som livn är sig på att 
sälja varor och tjänster.  
Vissa anser därför att kundtidningar är detsamma so m reklam. Men om 
kundtidningen har ett intressant innehåll så kan de tta leda till att 
konsumenterna blir mer positivt inställda till före taget och därmed 
ökar mervärdet och lojaliteten.  
 
Vår övergripande hypotes är att konsumenter har en relativt negativ 
attityd till kundtidningar. Vi tror att denna attit yd huvudsakligen 
beror på det ointressanta innehållet. Varför innehå llet är 
ointressant beror troligtvis på företagens enskilda  prioritet och 
inställning till kundtidningar som fenomen. Många f öretag ser nog 
potentialen i kundtidningar som kommunikationsmedel , men eftersom 
effekten av kundtidningen huvudsakligen anses vara långsiktig så är 
man rädd för att lägga ner för mycket resurser på t idningen, vilket 
gör att kvaliteten och innehållet inte når upp till  konsumentens 
krav. 
 
Förhoppningen från företagen är troligtvis att kons umenterna i hög 
utsträckning skall välja den ”centrala vägen till ö vertalning”.  
Om konsumenter huvudsakligen har en negativ attityd  till 
kundtidningar bör detta betyda att man ofta iställe t väljer den 
”perifera vägen till övertalning”.  
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Konsumenten ger därmed endast kundtidningen en myck et begränsad tid, 
och bläddrar endast snabbt igenom den. För att fång a konsumentens 
intresse blir därmed attribut runtomkring produkten  allt viktigare 
som exempelvis en tilltalande layout.  

4.2.2 Hur ser engagemanget ut hos konsumenten? 
Man kan dela in konsumenterna i två olika grupper, de som har en 
positiv inställning till varumärket och de som har en negativ 
inställning (Percy, Rossiter, Elliott, 2001). Den m ålgrupp som är 
mest intressant för företag att skicka kundtidninga r till är 
givetvis de som har en positiv inställning till var umärket och dess 
produkter. Dessa personer kan nämligen förväntas me r intresserade av 
att söka ny information om företaget. 
  
Kundtidningar skickas ofta ut till kundens bostad. I kundens bostad 
kan det finnas både positivt och negativt inställda  konsumenter. I 
många hem bor troligtvis flera personer, som väljer  att bläddra i 
tidningen innan den slängs. Som marknadsföringskana l har därmed 
kundtidningen två viktiga uppgifter. Den skall öka lojaliteten hos 
existerande kunder och attrahera nya kunder.  
 
Personen som tidningen är adresserad till behöver i nte tillhöra den 
konsumentgrupp som har en positiv inställning till varumärket och 
dess verksamhet. Om denne person har en negativ ins tällning är 
risken stor att tidningen hamnar i tidningsinsamlin gen, vilket gör 
att andra personer i hushållet även de kanske går m iste om att 
bläddra i tidningen.  
 
Framsidan är en kritisk punkt. Om framsidan väcker positiva känslor 
hos personer med en negativ inställning ökar chanse n att tidningen 
öppnas i en högra frekvens. Tidningar har tillgång att använda sig 
av tre av de sex huvudsakliga attributen som skapar  känslor, 
nämligen bilder, färger och det ”skrivna ordet” (ib id). Framsidan 
bör väcka uppmärksamhet och intresse.  

4.3 Tillämpning av ABC modellen 
Utefter ABC- modellen har vi valt att utforma en en kät som skall 
mäta konsumenters attityder till kundtidningar. 

4.3.1 Den affektiva komponenten  
Den affektiva komponenten behandlas i enkätundersök ningen endast av 
två frågor. Syftet med frågorna är att kartlägga ko nsumenters 
känslor till kundtidningar.  
 
Intagningsprocessen och informationsbearbetningen a v ett meddelande 
varierar beroende på mottagarens humör. (Solomon, B amossy, 
Askegaard,2002 ) Fråga 27: ”Jag blir glad när en ku ndtidning dimper 
ner i min brevlåda”, har som syfte att mäta den spo ntana känsla en 
konsument får när en kundtidning hamnar i posthögen . Mottagarens 
känslor kan alltså påverka om meddelandet faller i glömska eller 
fastnar i långtidsminnet. Konsumenter som upplever att de får 
alldeles för mycket post i brevlådan, kan därmed va ra på dåligt 
humör när han/hon bläddrar igenom sina räkningar oc h märker att 
kundtidningar finns med i posthögen.  
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Vår uppfattning är dock att konsumenter inte hyser så starka känslor 
för kundtidningar som attitydobjekt, eller några an dra tidningar som 
inte konsumenten har valt att betala pengar för. Av  denna anledning 
har vi utformat en annan fråga som förhoppningsvis leder till ett 
mer rättvisande svar. Fråga 30: ”Jag tycker att det  skulle vara 
tråkigt om företag slutade göra kundtidningar.” 

4.3.2 Den beteendemässiga komponenten  
Eftersom tidigare beteende har en högre korrelation  med faktiskt 
handlande än individens intention att ”göra något” med ett 
attitydobjekt så har vi valt att koncentrera oss på  tidigare 
beteende. Fråga 5 -10 är alla av samma karaktär. Hä r vill vi 
kartlägga respondenternas läsvanor. Alla frågor i d en 
beteendemässiga delen handlar i grunden om det enga gemang 
konsumenterna har till kundtidningar vilket bland a nnat ger en 
fingervisning om tidningarnas effektivitet. 

4.3.3 Den kognitiva komponenten 
Den kognitiva komponenten är den del som ges mest u trymme i enkäten. 
Här behandlas bland annat trovärdigheten av kundtid ningens innehåll, 
konsumenternas intresse för innehållet samt konsume nternas generella 
åsikt till kundtidningar som fenomen. 
 
En kundtidning skall skapa trovärdighet samtidigt s om den ska öka 
lönsamheten i ett företag. I en undersökning av den  brittiska 
branschorganisationen APA (2005) visar det sig att reklamannonser i 
kundtidningar har minskat drastiskt under de senast e åren. Detta 
faktum använder APA som en värdemätare på att kvali teten och 
trovärdigheten har ökat. När ett företag visar att man gärna vill 
tjäna pengar, minskar med andra ord trovärdigheten enligt APA.  
Inom tv-branschen finns det ett uttryck som kallas ”bra tv”. 
Trovärdighet är en av de viktigaste förutsättningar na för att 
någonting skall få kallas ”bra tv”.  
 
Ett tv-program som av tittaren uppfattas som för ko mmersiellt bryter 
den redaktionella koden och sänker därmed trovärdig heten på 
avsändaren. Balansgången mellan redaktionellt och k ommersiellt 
budskap är med andra ord även i tv-branschen en kri tisk punkt för 
möjligheten att få trovärdighet.  
Om ett tv-program eller en tidning är trovärdig är chansen större 
att budskapet går igenom konsumentens perceptionsfi lter och fastnar 
i långtidsminnet. (Solomon, Bamossy, Askegaard,2002  ) 

4.4 Reklam och förtroende 
Att avsändaren i kundtidningar ofta står i stora bo kstäver på 
tidningens framsida gör att kundtidningar i många f all kan uppfattas 
av konsumenten som ren reklam. När vi gjorde vår kv antitativa 
undersökning var det många av de tillfrågade som sa : ”Jag får inga 
kundtidningar, jag har nämligen en ”ingen reklam sk ylt” på min dörr. 
Ett av kundtidningens grundläggande syften är att s kapa mervärde och 
lojalare kunder.  
Avsändaren till kundtidningar representeras av ett kommersiellt 
varumärke, vilket gör att attityderna till kundtidn ingar varierar 
beroende på vilket förtroende konsumenten har till det specifika 
varumärket.  



 
 

26 

Eftersom avsändaren inte är dold, så hamnar kundtid ningen enligt oss 
troligtvis i människors medvetande som ett alternat ivt sätt att ge 
ut reklam i en lite ”snyggare förpackning”  

4.5 Presentation av slutgiltiga hypoteser 
Utefter vår uppfattning, våra fördomar och vår kuns kap om 
kundtidningar så har vi ställt oss följande hypotes er: 
 
Hypotes 1: Konsumenter ägnar generellt kort tid åt kundtidningar. 
Kundtidningar är därmed inte det högengagemangsobje kt som andra 
underökningar påstår. 
 
Hypotes 2. Konsumenter störs inte av reklamen i kun dtidningar mer än 
vad de gör i någon annan tidskrift.  
 
Hypotes 3. Konsumenter är negativa till företagens intentioner med 
kundtidningen. Attityderna till kundtidningar kan l iknas med 
attityderna till vanlig reklamannonsering eller dir ektreklam.  
 
Hypotes 4. Konsumenterna tycker att artiklarna i ku ndtidningar är 
ointressanta. 
 
Hypotes 5. Män har en mer negativ attityd till kund tidningar än 
kvinnor. 
 
Hypotes 6. Kundtidningar kan bidra till att läsarna  blir mer lojala 
kunder. 
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4.6 Sammanställning av resultat i den kvantitativa undersökningen  
I denna del redovisar vi en sammanställning av våra  resultat. 
Resultaten redovisas i sin helhet i bilagan. Efters om bortfallet i 
nästan alla frågor har varit så litet så redovisas detta endast i 
avsnitt 5.4.1.   
 
1.  Ålder?  
Åldern hos respondenterna är relativt normalfördela d, med en viss 
övervikt på personer runt 50 och 60 år. (se bilaga för diagram)  
 
2. Kön? 
Respondenterna består av 54,5 % kvinnor och 45,5 % män (1 procent 
bortfall).  
 
3. Hur många kundtidningar får du hem i din brevlåd a? 
64 % av respondenterna får hem 2-4 olika kundtidnin gar i brevlådan.  
 
4. Hur många gånger har du tagit en gratistidning i  en butik den 
senaste månaden? 
41 % menar att de aldrig tar en gratistidning i en butik. 44,5 % 
säger att de tar en gratistidning i butik 1-2 gånge r i månaden. 
 
5. Vilka kundtidningar får du hem i brevlådan? (skr iv namnen på de 
du kommer ihåg) 
Denna fråga frågades i huvudsak för att respondente n skulle tvingas 
försöka komma ihåg (recall) de kundtidningar han/ho n i resten av 
enkäten skall ta ställning till. 
 
6. Är det någon av dessa tidningar som du tycker ex tra bra om? 
(Skriv namn/-en på dessa) 
Denna fråga har inte behandlats alltför ingående. V ad vi kan säga är 
att de flesta tycker extra mycket om ”Buffé” (detta  är dock även den 
absolut vanligaste tidningen hos respondenterna). 
 

Jag läser ofta: 
Instämmer, 

helt 
Instämmer, 

delvis 
Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

7.Dagstidningar 
(DN etc) 

71% 17,5% 6,5% 2,5% 

8.Kvällstidningar 
(Aftonbladet etc) 

20,5% 17,5% 40% 15,5% 

9.Hobbytidningar 
(Åka skidor, PC-gamer) 

8,5% 15% 43,5% 20,5% 

10.Livsstiltidningar 
(Amelia, Slitz) 

11% 16,5% 29% 30% 

11. Gratistidningar 
(Metro etc) 

23,5% 39,5% 27% 5,5% 

12.Kundtidningar 
(Buffé, Ikea Family) 

26% 40% 25,5% 5,5% 

 
7- 12  
71 % menar att de läser dagstidningar ofta, 17,5 % läser dem 
”ganska” ofta.  
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Ungefär 2/3 menar att de inte läser hobbytidningar eller 
livsstilstidningar särskilt ofta. Kvällstidningar l äses i en något 
högre utsträckning (38 % läser dem ofta/ relativt o fta). 
Ganska exakt 2/3 läser gratistidningar och kundtidn ingar ofta/ 
relativt ofta. 
 

Jag tycker att det är alldeles 
för mycket reklam i: 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

13. Dagstidningar  
                                       

16,5% 37% 40% 5% 

14. Livsstilstidningar  
                                  

30% 33%      19,5% 2,5% 

15. Gratistidningar   
                                   

26% 37% 26% 6% 

16. Kundtidningar   
                                    

20,5% 36,5% 26% 6% 

 
13-16  
Inställning gällande reklam är relativt positiv för  dagstidningar 45 
% störs inte så mycket av reklamen. Lite drygt 60 %  tycker att det 
är för mycket reklam i livsstilstidningar och grati stidningar. 57 % 
tycker att det är för mycket reklam i kundtidningar . 
 

Kundtidningar är enligt min 
mening: 

 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

17. Pålitliga 
 

6,5% 57,5% 26,5% 3,5% 

18. Förtroendegivande 
 

6% 50% 33% 3,5% 

19. Intressanta 
 

12,5% 51% 33% 3,5% 

20. En bra gratistjänst 
 

34,5% 39,5% 16,5% 4,5% 

21. Slöseri med resurser och 
papper 

16,5% 31% 34,5% 12,5% 

22. Ett fult sätt att ge ut reklam 
 

5% 25,5% 48% 15,5% 

 
17-19. 
Ganska exakt 2/3 tycker att kundtidningar är pålitl iga och 
intressanta. 56 % tycker även att de är förtroendeg ivande. Värt att 
tillägga är dock att den absolut största andelen ha r lagt sitt kryss 
i rutan instämmer delvis. De högsta frekvenserna li gger i dessa tre 
frågor i mitten alternativen.  
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20- 22.   
74 % av respondenterna tycker att kundtidningar är en bra 
gratistjänst, men 47 % tycker samtidigt att produkt ionen av 
kundtidningar är ett slöseri med resurser och pappe r.  
2/3 menar dock att kundtidningar inte är ett särski lt fult sätt att 
ge ut reklam.  
 

Beträffande innehållet i en 
kundtidning så tycker jag att 
följande är intressant: 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

23. Redaktionella artiklar 
 

30,5% 43% 17,5% 6% 

24. Reklamannonser 
 

3% 28,5% 45% 16% 

25. Rabatterbjudanden 
 

27% 38,5% 21,5% 11,5% 

26. Kuponger 
 

15,5% 34,5% 22,5% 23,5% 

 
23-26.  
Beträffande innehållet i kundtidningar så är 73,5 %  positivt och 
relativt positivt inställda till de redaktionella a rtiklarna. 61 % 
är relativt negativa till reklamannonser. Beträffan de 
kunderbjudanden så är 65,5 % positiva till rabatter bjudanden, 
inställningen till kuponger är däremot mer neutral.  
 

Vad känner/ tycker du om 
följande? 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

Jag blir glad när en kundtidning 
dimper ner i min brevlåda (27) 
 

7% 34,5% 44,5% 14% 

Jag tycker att kundtidningar 
rent generellt är ointressanta (28) 
 

11,5% 44% 29% 13,5% 

Kundtidningar vill endast lura på 
oss massor av onödiga varor (29)          
 

9% 42,5% 34% 12,5% 

Jag tycker att det skulle var 
tråkigt om företag slutade göra 
kundtidningar (30) 
 

17% 31% 31,5% 18,5% 

 
27-30.  
Respondenterna känner ingen större glädje när en ny  kundtidning 
kommer med posten. Inställningen är relativt neutra l med en viss 
övervikt åt det negativa hållet. 44 % av respondent erna menar att 
kundtidningar generellt är ”ganska” ointressanta.  
Den totala inställningen är dock även i denna fråga  relativt 
neutral, med en viss övervikt (10 %) åt det negativ a hållet.  
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51,5 % menar att kundtidningar endast vill lura på konsumenterna 
massor av onödiga varor. 50 % tycker inte att det s kulle vara 
särskilt tråkigt om företag slutade göra kundtidnin gar. 
 
31. Uppskatta hur många i ditt hushåll som läser en  och samma 
kundtidning innan den slängs   
80 % av respondenterna uppskattar att 1-2 personer i hushållet läser 
kundtidningen innan den slängs.  
32. Uppskatta hur många gånger du bläddrar igenom k undtidningen 
innan den slängs  
75 % procent uppskattar att de bläddrar igenom kund tidningen 1-2 
gånger innan den slängs. 8 % bläddrar aldrig igenom  kundtidningen.  
 
33. Uppskatta hur lång tid du ägnar dig åt kundtidn ingar varje vecka 
64,5 % ägnar endast 0- 10 minuter åt kundtidningar varje vecka, 28 % 
spenderar 10-30 minuter åt kundtidningar varje veck a. 
 
34.  Uppskatta hur många gånger du har använt dig av en personlig rabatt eller kupong under 
det senaste året  
66 % har använt sig av en kupong 1-4 gånger det sen aste året. 26,5 % 
säger att de aldrig har använt sig av en kupong det  senaste året.  
 

Vad känner/ tycker du om 
följande? 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

De kundtidningar jag får i min 
brevlåda rör ofta sådant jag är 
intresserad av. (35) 

13% 54,5% 22,5% 6,5% 

Jag öppnar endast en kund- 
tidning om den har en bra 
framsida. (36)                           

4% 27,5% 34,5% 29,5% 

Tror du att artiklarna i en 
kundtidning oftast har dolda 
kommersiella avsikter? (37)                      

28% 46% 19,5% 3,5% 

Tror du att en kundtidning kan 
påverka dig på ett vis som gör 
dig till en mer lojal kund? (38) 

11% 41% 27,5% 17% 

 
35-38. 
54,5 % av respondenterna tycker att kundtidningar g anska ofta lyckas 
behandla deras personliga intressen, 29 % tycker in te det. 
64 % menar att de skulle öppna en kundtidning trots  att det inte var 
en bra framsida. 74 % av de tillfrågade tror att ku ndtidningar ofta 
har dolda kommersiella avsikter. 
Huruvida en kundtidning kan påverka kan påverka kon sumenterna till 
en mer lojal kund, var svaren neutrala med en viss övervikt åt det 
positiva hållet. 
 
39. Uppskatta på ett ungefär hur lång tid du sparar  en kundtidning 
innan du slänger den.  
53 % slänger sin kundtidning redan efter ett par da gar, 22 % slänger 
den direkt. 
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40. Har en artikel i en kundtidning som behandlat e n specifik 
produkt någonsin gjort att du en kort tid därefter har köpt denna 
produkt?   
55,5% tror att redaktionella artiklar endast någon gång har påverkat 
dem att köpa en specifik produkt. 
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4.6.1 Överblickbar sammanställning inklusive bortfa ll 

Vi har i denna del delat in våra svar på den kvanti tativa 
undersökningen i två ”läger” på attitydfrågorna, po sitiv eller 
negativ. Utslag som är över lika med eller över 60 procent markeras 
i fet stil, övriga majoriteter markeras i kursiv fe t stil. På 
frågorna som inte mäter känslor eller attityder fin ns endast 
bortfallet redovisat. 

 
 Siffror i procent Positiv  Negativ                  Bortfall  
1. Ålder   1 
2. Kön   0,5 
3. Antal Kundtidningar i brevlåda   0,5 
4. Tagit en gratistidning i butik   4 
5. Vilka kundtidningar -   
6. Någon du tycker extra bra om -   
7. Läser dagstidningar 88,5 9 2,5 
8. Läser kvällstidningar 38 55,5 6,5 
9. Läser hobbytidningar 23,5 64 12,5 
10. Läser livsstilstidningar 27,5 59 13,5 
11. Läser gratistidningar 63 32,5 4,5 
12. Läser kundtidningar 66 31 3 
13.För mycket reklam i dagstidningar 53,5 45 1,5 
14.För mycket reklam i livsstilstidningar  63 22 15 
15.För mycket reklam i gratistidningar 63 32 5 
16.För mycket reklam i kundtidningar 57 38,5 4,5 
17. Pålitliga 64 30 6 
18. Förtroendegivande 56 36,5 7,5 
19. Intressanta 63,5 36,5 4 
20. En bra gratistjänst 74 21 5 
21. Slöseri med resurser och papper 47,5 47 5,5 
22. Ett fult sätt att ge ut reklam 30,5 63,5 6 
23. Redaktionella artiklar 73,5 23,5 3 
24. Reklamannonser 31,5 61 7,5 
25. Rabatterbjudanden 65,5 33 1,5 
26. Kuponger 50 46 4 
27. Glad när kundtidningen kommer 41,5 58,5 0,5 
28. Kundtidningar är ointressanta 55,5 42,5 2 
29. Vill endast lura på oss onödiga varor  51,5 46,5 2 
30. Tråkigt om de slutade göras 48 50 2 
31. Hur många i hushållet läser den?   3 
32. Hur många gånger bläddrar du?   3 
33. Hur lång tid läser du den i veckan?   3,5 
34. Hur många gånger kupong eller rabatt?    4 
35. De som jag får hem är intressanta 67,5 29 3,5 
36. Jag öppnar dem endast om bra framsida  31,5 64 5 
37. Dolda kommersiella avsikter 74 23 3 
38. Blir du en mer lojal kund? 52 44,5 3,5 
39. Hur lång tid innan den slängs?   3,5 
40. Behandlad produkt har köpts   2,5 
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5 Analys 
Analysen består huvudsakligen av delen ”Analys av h ypoteser” . I 
analysen görs även några generella slutsatser uteft er ABC modellen, 
samt så diskuteras variabler som kan ha påverkat vå rt resultat.  

5.1 Analys av hypoteser 
I avsnitt 5.3 så ställde vi upp sex hypoteser som v i med hjälp av 
resultaten från vår kvantitativa undersökning nu sk all analysera. 
Hypoteserna i detta arbete följer inte de kriterier  som används i 
mer traditionella statistiska test. 

5.1.1 Hypotes 1 – Engagemanget  
Hypotes: Konsumenter ägnar generellt kort tid åt kundtidning ar. 
Kundtidningar är därmed inte det högengagemangsobje kt som andra 
underökningar påstår.  
 
I tabell 2 visar det sig att 62 % av de respondente r som svarat på 
frågan ägnar sig åt kundtidningen 5 – 10 minuter i veckan och 
bläddrar inom denna tid igenom den mellan 0- 2 gång er.  
 
Tabell 2 

Antal gånger du bläddrar i kundtidningar 

  0 ggr 1 ggr 2 ggr 3 ggr 4 ggr 5 ggr Total 

0- 5 
min 

13 39 1 0 0 0 53 

5- 10 
min 

2 47 18 7 2 0 76 

10-30 
min 

0 20 22 12 1 1 56 

30- 60 
min 

1 1 0 3 2 0 7 

Hur lång tid 
du ägnar 
dig åt kund-
tidningar i 
veckan 

1-2 h 0 1 0 0 0 0 1 
Total 16 108 41 22 5 1 193 

Tabell 2 visar en korstabulering mellan variablerna som anger hur lång tid som ägnas åt kundtidningar och hur många gånger 

kundtidningen bläddras igenom.  
 
64,5 % av konsumenterna ägnar 0-10 minuter åt kundt idningar i 
veckan, en stor andel av dessa personer (78 %) slän ger kundtidningen 
direkt eller efter ett par dagar (1-7 dagar) och ha r under denna tid 
bläddrat igenom den 0 – 2 gånger.  
 
Tabell 3 

Hur lång tid innan kundtidning slängs 

  
I ett antal 
månader 

I ett antal 
veckor 

I ett antal 
dagar 

Slänger 
den direkt Total 

0– 5 
min 

1 2 23 27 53 

5– 10 
min  

3 13 43 16 75 

10- 30 
min 

2 17 35 1 55 

30-60 
min 

0 4 3 0 7 

Hur lång tid 
du ägnar 
dig åt kund-
tidningar i 
veckan 

1-2 h 0 0 1 0 1 
Total 6 36 105 44 191 

Tabell 3 visar en korstabulering mellan variablerna som anger hur lång tid som ägnas åt kundtidningar i veckan 
och hur lång tid kundtidningen sparas innan den slängs.  
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Våra siffror skiljer sig med andra ord betydligt fr ån de siffror som 
har framlagts av branschorganisationen APA, som kom  fram till att 
konsumenter i genomsnitt ägnar en specifik kundtidn ing ungefär 25 
minuter.  
Trots att tidningar specificeras som ett högengagem angsmedia så 
engagerar sig inte konsumenter i kundtidningar i en  särskilt hög 
grad. Detta bör betyda att konsumenten i en stor ut sträckning väljer 
den perifera vägen till övertalning. För att fånga konsumentens 
intresse blir därmed attribut runtomkring produkten  allt viktigare 
som exempelvis avsändaren, en tilltalande layout oc h produktens 
förpackning. Kundtidningen Buffé är den vanligaste tidningen i 
Sverige och tidningen Medmera är den näst vanligast e, båda dessa 
tidningar är även populära hos läsarna (enligt vår undersökning). De 
stora färgglada bilderna på mat (layout, produktens  förpackning) och 
avsändaren är därmed kanske de viktigaste attribute n som gör dessa 
mattidningar så populära. Åhléns Klubbens tidning s om är den tredje 
vanligaste tidningen, visar också stora bilder på m ode och 
heminredning. Ikea och Volvos kundtidningar som lig ger på fjärde 
respektive femte plats gällande upplagestorlek, har  båda mycket 
kraftiga och välkända varumärken bakom sig.  
Värt att komma ihåg är dock att drygt 70 procent av  konsumenterna 
menade att redaktionella artiklar anses vara intres sant, vilket 
talar för att efterfrågan är stor på artiklar av hö gre kvalitet.         
 
Trots att dessa tre beteendevariabler talar för vår  hypotes så visar 
några andra attitydvariabler något som skulle kunna  ses som en 
motsats. 67,5 % av respondenterna var positiva till  påståendet ”de 
kundtidningar jag får hem i brevlådan rör oftast så dant jag är 
intresserad av”. Samtidigt menade 55,5 % att kundti dningar rent 
generellt är ganska eller väldigt ointressanta. En annan variabel 
som dock talar emot vår hypotes är att kundtidninga r fick ett 
positivt utslag på variabeln ”jag läser ofta kundti dningar”, 40 % 
instämde delvis och 26 % instämde helt. I tabell 4 så visar det sig 
att 38 % av de respondenter som instämde helt till påståendet ”jag 
läser kundtidningar ofta” endast läste kundtidninge n 5-10 minuter 
innan den troligtvis slängdes. Resultatet visar att  det finns en 
viss skillnad mellan en inställning, intention och ett faktiskt 
handlande.  
 
Om dessa respondenter endast läser en specifik kund tidning 0-10 
minuter innan den slängs så är det enligt vår menin g konstigt att 
respondenterna tycker att de läser kundtidningar of ta. Variabeln 
”hur lång tid i veckan läser de kundtidningar” visa r dock endast på 
en uppskattning, vilken inte behöver vara helt korr ekt.  
Den kvantitativa undersökningen hade heller ingen v ariabel som bad 
respondenten att uppskatta total lästid per vecka, vilket gör 
variabeln ”läser ofta kundtidningar” svår att sätta  i relation till 
någonting annat.  
 
Slutsatsen man får dra av resultatet är att respond enterna inte 
ägnar särskilt mycket tid åt några tidningar föruto m dagstidningar.  
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I tabell 4 visar det sig att 63 % av respondenterna  som instämde 
delvis till påståendet ”de kundtidningar jag får i min brevlåda rör 
ofta sådant jag är intresserad av” endast ägnade ku ndtidningar 0-10 
minuter i veckan. 69 % av dessa personer slängde äv en tidningen de 
närmaste 7 dagarna.      
 
 
 
Tabell 4 

Kundtidningar i brevlådan intressanta 

  1,00 2,00 3,00 4,00 Total 

0-5 
min 

1 22 21 9 53 

5-10 
min 

8 46 17 4 75 

10-30 
min 

14 36 5 0 55 

30-60 
min 

2 4 1 0 7 

Hur lång tid 
i veckan 
ägnas åt 
kund- 
tidningar? 

1-2 h 1 0 0 0 1 
Total 26 108 44 13 191 

Tabell 4 visar en korstabulering mellan variablerna som anger hur lång tid som ägnas åt kundtidningar i veckan 
och om de kundtidningar som kommer hem i brevlådan anses vara intressanta  
 
I tabell 5 visar det sig att 59 % av de respondente r som instämde 
delvis till påståendet ”de kundtidningar som kommer  i brevlådan rör 
ofta sådant jag är intresserad av” slängde kundtidn ingen direkt 
eller sparade den endast i ett antal dagar. Även de nna fråga bevisar 
det tidigare nämnda påståendet att inställningen oc h intentionen 
inte är detsamma som det ”uppskattade” faktiska han dlandet.    
 
Tabell 5   

  Hur lång tid innan kundtidningen slängs ? Total 

 Kundtidningar i brevlådan 
intressanta 

Ett antal 
månader 

Ett antal 
veckor 

Ett antal 
dagar 

Slänger 
den direkt   

 Instämmer 
helt 

3  8 14 1 26 

  Instämmer 
delvis 

3 27 64 14 108 

  Nej, inte 
särskilt 

0 2 23 19 44 

  Absolut inte 0 0 3 10 13 
Total 6 37 104 44 191 

Tabell 5 visar en korstabulering mellan variablerna som anger om de kundtidningar som kommer hem i brevlådan 
anses vara intressanta och hur lång tid det tar innan kundtidningen slängs. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vår hypotes i denna fråga 
inte kan förkastas , men att den i vissa fall motsägande 
inställningen talar för att en del av respondentern a möjligtvis har 
undervärderat sin uppskattning gällande hur lång ti d som faktiskt 
har ägnats åt kundtidningar per vecka. 
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5.1.2 Hypotes 2 - Reklamen 
Hypotes: Konsumenter störs inte av reklamen i kundtidningar mer än 
vad de gör i någon annan tidskrift.  
 
I tabell 7 ser vi att dagstidningar är den tidnings form där 
respondenterna störs minst av reklam. Därefter komm er kundtidningar 
följt av gratistidningar (såsom Metro och liknande) . Att det 
negativa utslaget är något högre gällande livsstils tilstidningar kan 
ha att göra med att respondenterna betalar för dess a tidningar och 
av denna anledning tycker man att frekvensen av rek lam inte bör vara 
så stor. I branschorganisationen APA:s undersökning  (2005), påstås 
att en lägre frekvens av reklamannonsering i kundti dningar var en 
slags värdemätare på att tidningarna hade fått en b ättre kvalitet.       
 
Tabell 6  

Jag tycker att det är alldeles för 
mycket reklam i: 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

13. Dagstidningar  
                                       

16,5% 37% 40% 5% 

14. Livsstilstidningar  
                                  

30% 33%      19,5% 2,5% 

15. Gratistidningar   
                                   

26% 37% 26% 6% 

16. Kundtidningar   
                                    

20,5% 36,5% 26% 6% 

 Tabell 6 visar konsumenternas inställning till reklam i olika tidningsformer 
 
Av våra resultat så visar det sig att vår hypotes inte kan 
förkastas . Närmare två tredjedelar av respondenterna är nega tiva 
till reklamannonsering, men i relation till andra t idningsformer ser 
det bra ut.  

5.1.3 Hypotes 3 – Det kommersiella syftet 
Vi tror att det finns en viss skepsis mot fenomenet  kundtidningar i 
sig som kommunikationsform. Konsumenter är nämligen  medvetna om att 
det finns ett kommersiellt syfte bakom kundtidninga rna, vilket nästa 
hypotes kommer att behandla.  
 
Hypotes: Konsumenter är negativa till företagens intentioner  med 
kundtidningen. Attityderna till kundtidningar kan l iknas med 
attityderna till vanlig reklamannonsering eller dir ektreklam.   
 
I enkäten finns det tre variabler som mäter konsume nternas skepsis 
mot kundtidningar som kommunikationsform. Påstående na är ställda på 
ett sådant vis att kommunikationsformen som behandl ades lika gärna 
skulle kunna vara reklamannonsering.  
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Tabell 7 

 Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt 

Absolut inte 

Tror du att artiklarna i en 
kundtidning ofta har dolda 

kommersiella avsikter? 

28 % 46 % 19,5 % 3,5 % 

Kundtidningar vill endast lura på 
oss massor av onödiga varor 

9 % 42,5 % 34 % 12,5 % 

Kundtidningar är ett fult sätt att 
ge ut reklam 

5 % 25,5 % 48 % 15,5 % 

Tabell 7 visar huruvida konsumenternas inställning till kundtidningar kan liknas med inställningen till 
reklamannonsering och dylikt. 
  
Den första variabeln ”tror du att artiklarna i en k undtidning ofta 
har dolda kommersiella avsikter” grundar sig i den tidigare omnämnda 
kommunikationsformen ”hybrid kommunikation”.  
Påståendet fick ett ganska kraftigt instämmande uts lag som ni kan se 
i tabell 8, 74 % instämde helt eller delvis. Detta bör betyda att 
kundtidningar kan klassas som en typ av hybrid komm unikation. Nästa 
variabel ”kundtidningar vill endast lura på oss mas sor av onödiga 
varor” fick ett mindre kraftfullt utslag, 42,5 % in stämde dock 
delvis. Knappt en tredjedel (30,5 %) instämde helt eller delvis till 
att ”kundtidningar skulle vara ett fult sätt att ge  ut reklam”. 74 % 
av respondenterna menade istället att kundtidningar  var en bra eller 
”ganska” bra gratistjänst. 
 
De resultat som har presenterats tyder på att vår hypotes bör 
förkastas . Konsumenterna tycker inte att kundtidningar kan l iknas 
med ordinär reklamannonsering eller direktreklam, d e tror dock att 
det finns dolda kommersiella budskap i innehållet. 

5.1.4 Hypotes 4 – Redaktionella artiklar 
Hypotes: Konsumenterna tycker att artiklarna i kundtidningar  är 
ointressanta.  
 
Om vi tittar på den mest självklara variabeln som l yder ungefär ”jag 
tycker att de redaktionella artiklarna i kundtidnin gar är 
intressanta” så är utslaget kraftfullt positivt, 73 ,5 % instämde 
helt eller delvis (43 % delvis).  
 
Vi tittar vad som händer om vi gör en korstabulerin g mellan denna 
variabel och variabeln ”jag tycker att kundtidninga r rent generellt 
är ointressanta”. Resultaten i tabell 9 ger oss obs ervatörer ett 
intryck av att våra respondenter har dubbla personl igheter.  48 % av 
respondenterna som tycker att de redaktionella arti klarna är 
intressanta menar att kundtidningar rent generellt är ointressanta.  
 
Vad betyder nu detta? Troligtvis så betyder detta a tt denna andel av 
respondenterna tycker att de redaktionella artiklar na i en specifik 
kundtidning är intressanta, men rent generellt så ä r kundtidningar 
ointressanta eller att artiklar i kundtidningar ”sk ulle” vara 
intressant vilket inte behöver betyda att de ”fakti skt är det”.  
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Konsumenterna har därmed endast påvisat att de anse r att 
redaktionella artiklar i kundtidningar är intressan ta, vilket inte 
nödvändigtvis behöver betyda att artiklarna ”ofta ä r intressanta”.  
 
Tabell 8 

  Kundtidningar är generellt  ointressanta Totalt 
 Redaktionella artiklar är 
intressanta 

Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Nej, inte 
särskilt 

Absolut 
inte   

 Instämmer 
helt              

3 29 15 13 60 

  Instämmer 
delvis 

7 37 32 8 84 

  Nej, inte 
särskilt 

5 20 8 2 35 

  Absolut inte 
 

7 1 1 3 12 

Total 22 87 56 26 191 

Tabell 8 visar en korstabulering mellan variablerna ”de redaktionella artiklarna i kundtidningar är intressanta” och 
”kundtidningar är generellt ointressanta”.  
 
 
Med dessa resultat måste vi förkasta vår hypotes .  
Vad vi dock kan säga beträffande innehållet i kundt idningar så är de 
redaktionella artiklarna och rabatterbjudandena mes t uppskattade, 
men rent generellt så är kundtidningar relativt oin tressanta.  

5.1.5 Hypotes 5 – Åtskillnad mellan kön  
Hypotes:  Män har en mer negativ attityd till kundtidningar än 
kvinnor.  
 
Tabell 10 visar att två tredjedelar av männen tycke r att 
kundtidningar är ointressanta eller ”ganska” ointre ssanta.  
51 % av kvinnorna tycker tvärtom att kundtidningar är intressanta 
eller ”ganska” intressanta. Vi kan därmed inte förkasta vår hypotes .   
 
 
Tabell 9 

  Kundtidningar är generellt  ointressanta Total 

  
Instämmer 

helt 
Instämmer 

delvis 
Nej, inte 
särskilt 

Absolut 
inte   

Kön Man  15 44 22 8 89 
  Kvinna  8 44 35 19 106 
Total 23 88 57 27 195 

Tabell 9 visar mäns och kvinnors negativa attityder till kundtidningar skiljer sig åt.  
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5.1.6 Hypotes 6 – Lojalitet  
Hypotes: Kundtidningar kan bidra till att läsarna blir mer l ojala 
kunder. 
 
Tabell 10  

 Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

Tror du att en kundtidning kan 
påverka dig på ett vis som gör 
dig till en mer lojal kund?  

11 % 41 % 27,5 % 17 % 

Rabatterbjudanden 
                             

27 % 38,5 %  21,5 % 11,5 % 

Kuponger 
                              

15,5 % 34,5 % 22,5 % 23,5 % 

Tabell 10 visar konsumenternas mentala inställning till huruvida kundtidningar ökar deras lojalitet till specifika 
företag.   
 
Två av de viktigaste syftena med kundtidningar är a tt långsiktigt 
skapa mervärde och lojalitet hos läsarna. Vi har ti digare talat om 
två viktiga indelningar gällande fenomenet kundloja litet. 
Kundlojalitet kan ses som ett beteende och kundloja litet kan ses som 
ett mentalt tillstånd. Variabeln ”tror du att en ku ndtidning kan 
påverka dig på ett vis som gör dig till en mer loja l kund?” kan ses 
som konsumenternas mentala tillstånd. 52 % av respo ndenterna svarade 
instämmer helt eller delvis till påståendet, 44,5 %  hade en mer 
negativ inställning. Vad som dock bör läggas till ä r att 
kundlojalitet kan ske på ett mer omedvetet plan, vi lket gör att 
detta resultat kanske inte är helt rättvisande.  
Rabatterbjudanden har konsumenterna en överlag posi tiv mental 
inställning till medan inställningen till kuponger är mer neutral.   
 
Om man ser kundlojalitet som ett beteende så kan an vändningen av 
personliga rabatter eller kuponger vara intressant att kommentera.  
20 % av respondenterna menar att de aldrig använder  kuponger eller 
personliga rabatter, medan 51,5 % menar att de anvä nder det 1 – 4 
gånger per år.  
 
Resultaten som har presenterats gör att vår hypotes måste förkastas . 
Kundlojalitet är dock ett svårmätbart fenomen, vilk et gör att vi med 
våra statiska frågeställningar inte kan dra några s äkra slutsatser.    
      

5.2 Slutsatser utefter ABC-modellen 
Vår uppfattning var att konsumenter generellt hade en negativ 
attityd till kundtidningar. Efter att ha analyserat  variablerna från 
vår kvantitativa undersökning, så kan vi konstatera  att 
respondenterna kan delas in i två grupper, ungefär hälften är 
positiva och den andra hälften är mer negativa. I v issa 
attitydvariabler drar dock de mer negativa responde nterna åt det mer 
positiva hållet.  
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Den största andelen av de respondenter som har valt  det positiva 
ställningstagandet har dock fyllt i det ”svagare al ternativet”, 
”instämmer delvis” eller ”nej, inte särskilt” beroe nde på frågornas 
karaktär.  
För att kunna visa en klarare, men kanske mindre ny anserad bild av 
våra resultat i den kvantitativa undersökningen har  vi valt att 
påstå att en attityd är positiv om andelen av respo ndenterna som har 
valt de två positiva ställningstagandena är 60 % el ler fler. 
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de sluts atser man kan dra 
utav de resultat vi har fått fram i vår kvantitativ a undersökning, 
detta kommer att göras utefter ABC-modellen. 

 5.2.1 Den affektiva komponenten 
Ingen av de affektiva variablerna ”jag blir glad nä r en kundtidning 
dimper ner i min brevlåda” och ”jag tycker att det skulle vara 
tråkigt om företag slutade göra kundtidningar ”, ge r ett kraftfullt 
utslag. 58,5 % känner ingen form av glädje när det kommer en ny 
kundtidning i posten, 50 % skulle inte tycka det va r tråkigt om 
företag slutade göra kundtidningar. Konsumenterna k an därmed delas 
in i två lika stora grupper, ena gruppen har relati vt positiva 
känslor till kundtidningar de andra har mer negativ a känslor. Nästan 
80 % av konsumenterna har valt mitten alternativen,  vilket betyder 
att attityderna dock är ”milda”. Konsumenter har dä rmed relativt 
neutrala känslor till kundtidningar.  

5.2.2 Den beteendemässiga komponenten 
Kundtidningar är inte ett högengagemangsobjekt. Mer parten av 
konsumenterna bläddrar snabbt igenom tidningen ett antal gånger och 
slänger den efter att ha tittat eller läst den i 0- 10 min. 

5.2.3 Den kognitiva komponenten  
Kundtidningar är ganska pålitliga och intressanta e nligt 
konsumenterna. Konsumenterna tycker att kundtidning ar är en bra 
gratistjänst, samtidigt som hälften menar att produ ktionen av 
kundtidningar kan tyckas vara ett slöseri med resur ser och papper.  
Beträffande innehållet så tycker konsumenterna att de redaktionella 
artiklarna och rabatterbjudandena är intressanta. K onsumenterna har 
även uppfattningen att de kundtidningar som kommer med posten berör 
sådant de är relativt intresserade av.  

5.3 Variabler som har påverkat vårt resultat  
Hur kan det nu komma sig att konsumenternas uppfatt ning och faktiska 
beteende till viss del rör sig åt olika håll?  

5.3.1 Urvalet 
Efter att ha studerat våra resultat kan man möjlige n dra slutsatsen 
att merparten av respondenterna inte läser annat än  dagstidningar. 
Ålderfördelningen (se bilaga) visar att vårt urval har en 
genomsnittsålder som är högre än genomsnittet i Sve rige. Det kan av 
denna anledning tänkas att detta är en av de variab ler som har gett 
ett något snedvridet resultat vad gäller läsvanor. Konsumenter av en 
högre ålder kan nämligen tänkas läsa mer dagstidnin gar och 
kundtidningar en den övriga populationen.  
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(Att medelåldern blev något högre var dock en konse kvens av att 
respondenterna i vår undersökning var tvungna att f å hem (eller ta i 
butik) minst en kundtidning för att besvara enkäten ).  
Men det finns troligtvis även andra variabler som ä ven påverkar vårt 
resultat.  

5.3.2 Avsändarauktoritet  
De båda mattidningarna ”Buffé” och ”Mersmak” som ge s ut av Ica 
respektive Coop, har i högst frekvens uppfattats so m ”bra tidningar” 
av respondenterna. Detta beror dels på att de är de  vanligaste 
tidningarna i Sverige, men resultatet kan även tänk as påverkas av 
andra variabler. 
 
För det fösta verkar båda företagen i en trovärdig och 
förtroendefull bransch, nämligen dagligvarubransche n. Att skicka hem 
tidningar om mat, kan anses vara förtroendegivande eftersom mat är 
livsnödvändigt och inte därmed inte kan uppfattas s om en ”onödig 
vara”.             
 
Utslaget kan även förklaras i en ”avsändarauktorite t” hos 
konsumenten. Både Ica och Coop (före detta KF – Koo perativa 
Förbudet), har gett ut tidningar som i allra högsta  grad kan liknas 
med kundtidningar i urminnes tider i enorma upplago r i jämförelse 
med de flesta andra svenska företagen (se bilaga). Den gamla 
kundtidningen ”Ica Kuriren” kan dessutom ses som et t ideal i 
sammanhanget eftersom denna tidning är av sådan kva litet att 
konsumenter faktiskt betalar för den. Konsumentens uppfattning av 
kundtidningar kan därmed till viss del ha påverkats  av attityden 
till dessa två varumärken, och dess långa och framg ångsrika historia 
i kundtidningsbranschen.  
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6 Slutord 
Kundtidningsproducenter gör övergripande undersökni ngar för att lära 
sig mer om läsarnas intressen och attityder. Majori teten av de 
kundtidningsproducenter vi har frågat trodde att lä sarna hade en 
positiv attityd till kundtidningar. Vår kvantitativ a undersökning 
visar dock en något annorlunda bild av situationen.   
  
Konsumenterna har i dagsläget ett bristfälligt enga gemang till 
kundtidningar. En stor del av konsumenterna (64,5 % ) uppskattade att 
de ägnade kundtidningar 0-10 minuter i veckan, 78 %  av dessa 
personer slängde kundtidningen direkt eller efter 1 -7 dagar.(Under 
denna tid hade de uppskattningsvis bläddrat igenom tidningen 0-2 
gånger). Attityderna rör sig dock åt ett mer positi vt 
ställningstagande än vart konsumentens läsvanor pek ar.  
 
Konsumenter störs inte av reklamen i kundtidningar mer än vad de gör 
i någon annan tidskrift. Våra respondenter menade a tt reklamen var 
mer störande i livsstilstidningar och andra gratist idningar som 
Metro. Konsumenterna tycker inte att kundtidningar kan liknas vid 
ordinär reklamannonsering, de är dock högst medvetn a om de 
kommersiella avsikterna i innehållet. Beträffande i nnehållet i 
kundtidningar så tycker 73.5 % av respondenterna at t de 
redaktionella artiklarna i kundtidningar är intress anta, dessa 
intressanta artiklar verkar dock ej förekomma i en särskilt hög 
frekvens eftersom 55,5 % av respondenterna samtidig t menar att 
kundtidningar rent generellt är ganska ointressanta . Män har mer 
negativa attityder till kundtidningar än kvinnor. A v våra 
respondenter menar 52 % att kundtidningar kan påver ka dem på ett 
sätt som gör dem till mer lojala kunder. Lojalitet är ett fenomen 
som mycket svårt att mäta då det faktiska handlande t inte alltid 
sker medvetet.    
 
Den goda attityden finns alltså där hos konsumenten , men inte alltid 
den goda kvaliteten på tidningen. Om producenter av  kundtidningar i 
framtiden vågar och tillåts lyssna på sina läsares och kunders 
behov, så kommer innehållet säkerligen i större uts träckning 
behandla kundens intresseområde och därmed kommer m ediet även bli 
mer effektivt.  
 
En intressant händelse värd att ta upp i detta slut ord är 
kundtidningsproducenten Appelbergs utträde ur brans chorganisationen 
Sveriges Uppdragspublicister, vilket uppmärksammade s i en artikel i 
Resumé den 31 maj 2006. Istället väljer företaget a tt ansluta sig 
till Reklamförbundet, reklambranschens branschorgan isation. Detta 
motiverar Mats Edman med att köparna av marknadskom munikation av 
tradition riktar blickarna mot reklambranschen. Var je år köps 
reklamtjänster för 50 miljarder kronor och genom de nna 
varumärkesförflyttning hoppas Appelberg kunna konku rrera om en 
större del av denna summa och på sikt hoppas de ock så att guldägget 
(reklambranschens årliga tävling) ska kunna tillfal la även 
kundtidningsproducenter. Appelberg är idag än av Sv eriges största 
kommunikationsbyråer men Mats Edman tycker inte att  företaget får 
den uppmärksamhet som den är värd. I och med denna flytt hoppas han 
kunna ändra på detta. (www.resume.se)    
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Som vi skrev i vårt förord så har kundtidningar län ge setts som 
kommunikationsbranschens fula ankunge. Men i och me d att 
kundtidningsbranschen fortsätter att växa och nu på  allvar vågar 
utmana och ta upp konkurrensen med de traditionella  producenterna av 
kommunikationstjänster kommer det bli svårt att ign orera 
kundtidningsproducenterna länge till. På sikt komme r vi kanske få se 
en utveckling där de stora producenterna av kundtid ningar utvidgar 
sin verksamhet inom närliggande kommunikationsområd en som PR och 
webb. Ett annat möjligt alternativ är ett samarbete  mellan 
kundtidningsproducenter och reklambyråer där bättre  kunskaper om 
kundbeteenden på så sätt kan sammanbindas med ett m er intressant 
redaktionellt innehåll.          
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Bilagor 

Bilaga 1 (Svar på kvantitativ undersökning) 
Eftersom bortfallet i nästan alla frågor har varit så litet så redovisas detta endast i avsnitt 
5.4.1. I denna bilaga visar vi hur enkäten för den kvantitativa undersökningen såg ut samt så 
redovisas resultaten på de olika frågorna.   
 

 
”Får vi besvära dig i 2- 4 minuter?” 
 
 
 

En enkätundersökning av två studenter på 
Stockholms universitet om: 
Konsumenters attityder till KUNDTIDNINGAR 
 
Vad är en kundtidning?  
Det som kännetecknar en kundtidning är när redaktionellt material blandas med 
kommersiellt material. En kundtidning är inte en katalog, där företaget endast 
vill informera och sälja sina egna produkter. Kundtidningar skickas på posten till 
konsumenter personligen och är för registrerade kunder gratis. Avsändarens 
syfte med kundtidningen är bland annat att skapa mervärde och lojalitet hos 
kunderna till sin huvudsakliga verksamhet. Kundtidningar finns även ofta att 
hämta i butiker, t ex Apotekets egen kundtidning ”Apoteket”.  
Denna undersökning är ej gjord på uppdrag av något företag. 
 
Nedan så presenterar vi de tio vanligaste kundtidningarna i Sverige (2003) för 
att hjälpa dig att greppa vad exakt det är vi pratar om… 
 

1)    Buffé (ICA Handlarnas AB) 
2)       Mersmak (Coop) 
3)       Åhléns klubben 
4)       Ikea Family Magazine 
5)       Ratten (Volvo) 
6)       Bolaget (Systembolaget) 
7)       Stadium Magazine 
8)       Bostadsmagasinet (Svensk Fastighetsförening) 
9)       Mobi (Telia) 
10)    VW Forum (VW) 

 
 
Tomas Otterbeck och Stefan von Ajkay              Marknadsakademien, Stockholms universitet 
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1.Ålder: ______ år (Genomsnitt:50,3)  2. Kön:    �Man          �Kvinna  
                                                                                                      44,5%        54,5% 
 
3. Hur många kundtidningar får du hem i din brevlåda? 
 
0   2% 1   12% 2   20% 3   24% 4   20% 5   10,5% 6 eller fler   11% 
 

4. Hur många gånger har du tagit en gratistidning i en butik den senaste månaden? 
 
0   41% 1   24,5% 2   20% 3   5,5% 4   2% 5   2% 6 eller fler   1% 
 

 
5. Vilka kundtidningar får du hem i brevlådan? (skriv namnen på de du kommer ihåg) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Är det någon av dessa tidningar som du tycker extra bra om? (Skriv namn/-en på dessa) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Jag läser ofta: 
Instämmer, 

helt 
Instämmer, 

delvis 
Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

7.Dagstidningar 
(DN etc) 

71% 17,5% 6,5% 2,5% 

8.Kvällstidningar 
(Aftonbladet etc) 

20,5% 17,5% 40% 15,5% 

9.Hobbytidningar 
(Åka skidor, PC-gamer) 

8,5% 15% 43,5% 20,5% 

10.Livsstiltidningar 
(Amelia, Slitz) 

11% 16,5% 29% 30% 

11. Gratistidningar 
(Metro etc) 

23,5% 39,5% 27% 5,5% 

12.Kundtidningar 
(Buffé, Ikea Family) 

26% 40% 25,5% 5,5% 

 
 

Jag tycker att det är alldeles 
för mycket reklam i: 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

13. Dagstidningar  
                                       

16,5% 37% 40% 5% 

14. Livsstilstidningar  
                                  

30% 33%      19,5% 2,5% 

15. Gratistidningar   
                                   

26% 37% 26% 6% 

16. Kundtidningar  
                        

20,5% 36,5% 26% 6% 
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Kundtidningar är enligt min 
mening: 

 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

17. Pålitliga 
 

6,5% 57,5% 26,5% 3,5% 

18. Förtroendegivande 
 

6% 50% 33% 3,5% 

19. Intressanta 
 

12,5% 51% 33% 3,5% 

20. En bra gratistjänst 
 

34,5% 39,5% 16,5% 4,5% 

21. Slöseri med resurser och 
papper 

16,5% 31% 34,5% 12,5% 

22. Ett fult sätt att ge ut reklam 
 

5% 25,5% 48% 15,5% 

 
 

Beträffande innehållet i en 
kundtidning så tycker jag att 
följande är intressant: 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

23. Redaktionella artiklar 
 

30,5% 43% 17,5% 6% 

24. Reklamannonser 
 

3% 28,5% 45% 16% 

25. Rabatterbjudanden 
 

27% 38,5% 21,5% 11,5% 

26. Kuponger 
 

15,5% 34,5% 22,5% 23,5% 

 
 

Vad känner/ tycker du om 
följande? 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

Jag blir glad när en kundtidning 
dimper ner i min brevlåda (27) 
 

7% 34,5% 44,5% 14% 

Jag tycker att kundtidningar 
rent generellt är ointressanta (28) 
 

11,5% 44% 29% 13,5% 

Kundtidningar vill endast lura på 
oss massor av onödiga varor (29)          
 

9% 42,5% 34% 12,5% 

Jag tycker att det skulle var 
tråkigt om företag slutade göra 
kundtidningar (30) 

17% 31% 31,5% 18,5% 
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31. Uppskatta hur många i ditt hushåll som läser en och samma kundtidning innan den slängs 
 
0   7% 1   37% 2   43% 3   8,5% 4    0,5% 5    0,5% 6 eller fler    0,5% 
 

 
32. Uppskatta hur många gånger du bläddrar igenom kundtidningen innan den slängs 
 
 
0   8% 1   54,5% 2    20,5% 3   11% 4   2,5% 5   0,5%  6 eller fler   0% 

 
33. Uppskatta hur lång tid du ägnar dig åt kundtidningar varje vecka 
 
0-5 min 5-10 min 10-30 min 30-60 min 1-2 timmar 2-3 timmar 3-4 timmar 

26,5% 38% 28% 3,5% 0,5% 0% 0% 
 
34. Uppskatta hur många gånger du har använt dig av en personlig rabatt eller kupong under 
det senaste året  
 
0 1-2 3-4 5-7 8-12 12-24  
20% 30,5% 21% 10,5% 9,5% 4,5% 
 

Vad känner/ tycker du om 
följande? 

Instämmer, 
helt 

Instämmer, 
delvis 

Nej, inte 
särskilt Absolut inte 

De kundtidningar jag får i min 
brevlåda rör ofta sådant jag är 
intresserad av. (35) 

13% 54,5% 22,5% 6,5% 

Jag öppnar endast en kund- 
tidning om den har en bra 
framsida. (36)                           

4% 27,5% 34,5% 29,5% 

Tror du att artiklarna i en 
kundtidning oftast har dolda 
kommersiella avsikter? (37)                      

28% 46% 19,5% 3,5% 

Tror du att en kundtidning kan 
påverka dig på ett vis som gör 
dig till en mer lojal kund? (38) 

11% 41% 27,5% 17% 

 
 
39. Uppskatta på ett ungefär hur lång tid du sparar en kundtidning innan du slänger den. 
 
I ett antal månader      I ett antal veckor      I ett antal dagar      Slänger den direkt 

3%      18,5%         53%           22%  
 
40. Har en artikel i en kundtidning som behandlat en specifik produkt någonsin gjort att du en 
kort tid därefter har köpt denna produkt? 
 
Ja, många gånger      Ja, några gånger      Kanske några gånger      Aldrig 

2,5%                 26%                 55,5%                    13,5% 
 
 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2:(Svar på kvalitativ kartläggning) 
 

1.  Vad ser ni som kundtidningens främsta uppgift? (näm n gärna 
flera) 

 
Anders Ribba: Detta är väldigt olika beroende på up pdragsgivarens 
agenda, bransch mm och vilken målgrupp de vill nå ( vilket/vilka 
segment) 
 
Magnus Söderlund: Att bygga varumärke såväl externt  som internt. 
 
Thord Norman: Att stärka banden med märkets ägare m ed återkommande 
(3-4 gånger per år) kundtidningskommunikation.   
 
Mats Edman: Att förbättra kundrelationen, öka försä ljningen och 
stärka varumärkeslojaliteten. 
 
Bengt Åkesson: Öka försäljning, bygga image och höj a status 
 
Ulla-Karin Barrett: Stärka lojalitet, inspirera, dr iva trafik till 
IKEA  
 
Martin Petri: Att skapa en närmare relation till fö retagets kunder 
och bygga varumärket. En bra kanal att kunna lägga ut texten och ge 
mer kött på benen. Att skapa mer- och läsvärde för läsaren.  
 
Gunilla Holma: Stärka företagets varumärke och sälj a företagets 
produkter och tjänster. 
 

2.  Vilka metoder använder ni er av för att få kunskap om era 
kunders intresseområde gällande tidningens innehåll ? 

 
Anders Ribba: Undersökningar av olika typer också b eroende på 
uppdragsgivarens fokus och behov samt kundgruppen. 
 
Magnus Söderlund: Marknadsundersökningar. 
 
Thord Norman: Läsarundersökning ungefär vart tredje  år. 
 
Mats Edman: Merparten av våra kunder har god kunska p om sina egna 
kunders preferenser genom marknadsundersökningar, 
försäljningsstatistik mm. Men detta är något som bo rde fördjupas 
ytterligare i de flesta fall. 
 
Bengt Åkesson: Det intressantaste att få mer kunska p om är våra 
kunders intresseområden – dvs läsarna. Om inte läsa rna gillar 
tidningen så funkar den inte som kommunikationskana l för våra 
kunder! 
 
Ulla-Karin Barrett: Läsvärdesundersökning ca vartan nat år. Möjlighet 
att mejla, samt delta i reportage (make-over eller vanligt 
reportage) 
 
 
Martin Petri: Undersökningar och muntlig dialog med  kunderna.  
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Gunilla Holma: Intervjuar kunderna vad de är intres serade att läsa 
om. 
 

3.  Tror ni att kundtidningen kommer att få en ökad, mi nskad eller 
oförändrad betydelse de närmaste två åren? Vad tror  ni om den 
långsiktiga utvecklingen? 

 
Anders Ribba: Jag tror på en ökad betydelse samt ök ade krav på 
konkreta resultat. 
 
Magnus Söderlund: Jag tycker att det är oklart vad den har för 
betydelse och ser den som något som är ganska konju nkturkänsligt, 
dvs något som företag satsar på i första hand när d et går bra. 
 
Thord Norman: Vi tror på ökad betydelse.  Branschor ganisationen DMA 
(Direct Marketing Assosiation) är Europas ledande o rganisation för 
företag inom kommunikation och marknadsföring. Enli gt djupintervjuer 
med kunder hösten 2004 är kundtidningar i allmänhet  den mest 
populära typen av kommunikation hos mottaggarna. En ligt våra 
kundmätningar ligger just en bilkundtidning som Sko daJournalen, VW-
Forum  och AudiMagazin  så högt i läsvärde att de t angerar 
prenumererade tidningar!  
 
Mats Edman: Redaktionell kommunikation och PR komme r helt klart att 
öka i betydelse. Bland annat som en reaktion på ökn ingen av 
traditionella reklambudskap i alla kanaler. 
Folk litar mer på information i en redaktionell mil jö.  
Kundtidningarna måste dock professionaliseras och b li alltmer lika 
vanliga tidningar och tidskrifter. Annars vill folk  inte läsa dem. 
 
Bengt Åkesson: Kortsiktigt: ÖKAD, Långsiktigt: ÖKAD  BETYDELSE 
 
Ulla-Karin Barrett: Något ökad 
 
Martin Petri: Svårt att säga. Det kommer att bli al lt viktigare att 
skapa en relation med kunderna och där är kundtidni ngen ett verktyg. 
Den måste ses som en kanal bland andra, med sina fö r- och nackdelar. 
 
Gunilla Holma: Kortsiktigt: Antalet kundtidningar ö kar konstant, 
inte minst inom detaljhandeln där man snabbt kan av läsa effekterna 
av kundtidningen.  
Långsiktiga utvecklingen? Kundtidningen är här för att stanna men 
sedan beror konjunkturläget lite på hur ofta den ka n komma, om man 
går över till att göra webbtidningar. 
 
 

4.  Tror ni att vi kommer att få se nya sätt att finans iera 
kundtidningarna framöver? 

 
Anders Ribba: Absolut! 
 
Magnus Söderlund: Jag gissar att annonsförsäljning kan komma att bli 
viktigare. 
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Thord Norman: Troligt. I dag dominerar av företagen  finansierade 
kundtidningar med stöd av externa annonser. Attrakt iva kundtidningar 
bör kunna finansieras genom prenumeration och via e n mix av 
ovanstående betalformer.  
 
Mats Edman: Många önskar annonsfinansiering, men gö r för dåliga 
produkter för att lyckas få in pengar på frivillig väg. Man kan 
förstås alltid tvinga sina leverantörer att annonse ra. Den optimala 
kundtidningen är så bra att läsarna vill betala för  den och 
annonsörerna står i kö för att annonsera. Det kräve r att utgivarna 
vågar kommunicera på samma vis som kommersiella tid skrifter, 
istället för att sprida produkt- och varumärkesprop aganda.  
 
Bengt Åkesson: Nej, samma som nu – det vill säga vi a 
marknadsbudgeten respektive via annonsförsäljning ( annonser i 
tidningen).   
 
Ulla-Karin Barrett: Ja, särskilt med en växande med lemsskara. 
Annonsering blir nog vanligare. Kundklubbens roll b lir kanske att 
välja ut samarbetspartners/annonsörer åt ens medlem mar. 
 
Martin Petri: Man kan tänka sig en ökad extern anno nsering, men det 
är inget som är aktuellt för oss idag. 
 
Gunilla Holma: Kanske men jag vet inte på vilket sä tt. Annonser står 
för en oerhört liten del idag, kan möjligtvis öka n ågot. 
 

5.  Hur ser ni på kundtidningen som kommunikationskanal  kontra 
andra kommunikationskanaler? 

 
Anders Ribba: En tidning ska koordineras med övriga  
kommunikationsaktiviteter. Tidningen är utmärkt för  att inspirera, 
utbilda, bygga förtroende, väcka nyfikenhet, skapa lojalitet och 
trovärdighet.  
Den når fram till mottagaren i den situation han/ho n befinner sig. 
En bra tidning har en själ och kan kommunicera på f lera plan 
samtidigt och med flera målgrupper. Det stärker den  emotionella 
lojaliteten. Adderad till den transaktionella lojal iteten ger det 
fördelar: Företaget skapar ambassadörer bland sina existerande 
kunder och en benägenhet att betala mer för produkt erna/tjänsterna 
än konkurrenternas, eftersom kunden väger in fler v ärden i köpet. 
Livslängden i kundrelationerna ökar och företaget r educerar 
omsättningen av kunder, vilket ger direkt effekt på  avkastningen. 
Digitala kundtidningar, eller kundtidningar på Inte rnet kräver ett 
annat sätt att tänka. De fungerar oftast bäst som e tt komplement 
till en papperstidning. Webben är betydligt snabbar e som media. 
Enorma mängder data görs tillgängligt och sökbart. Företaget har 
helt andra möjligheter att interagera och föra en d ialog med 
kunderna. Webben är bra när man som användare vet v ad man söker. Den 
är sämre på att inspirera och visa upp nyheter efte rsom den inte är 
uppsökande (push), utan kräver en aktivitet från mo ttagaren för att 
synas (pull). 
 
 
Magnus Söderlund: Jag ser den som ett komplement dä r man som 
avsändare får mer utrymme att utveckla sitt budskap . 
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Thord Norman: Kundtidningen är ett starkt stöd till  övrig 
marknadsföring.  
 
Mats Edman: Tidningen är en kanal av flera. Bra red aktionell 
kommunikation kräver att man går med samma stories i olika kanaler: 
nyhetsbrev, webb, tidning mm. Tidningens styrka är att den är 
uppsökande utan att vara störande och erbjuder nytt a och nöje i en 
trovärdig förpackning. 
 
Bengt Åkesson: Kontinuerlig, bygger trovärdighet (o m den görs på 
rätt sätt), flexibel (gör att man kan variera inneh åller efter vad 
man vill uppnå).   
 
Ulla-Karin Barrett: Ger nog en bättre R.O.I. än ann an DM. Kan 
dessutom förmedla företagets mjukare värden. För vå r del är ju 
tidningen en av de viktigaste förmånerna med medlem skapet. 
 
Martin Petri: Den har både för- och nackdelar, och måste sättas i 
relation till andra kanaler såsom elektroniska nyhe tsbrev (som är 
bra för snabba och korta nyheter),webbplats, annons ering med mera. 
Det viktigaste är att man skapar en bra mix mellan de olika 
kanalerna. 
 
Gunilla Holma: I kundtidningen kan man berätta sin story. Den 
uppfattas inte som reklam(om den är välgjord) trots  att läsaren vet 
om vem som står bakom tidningen. I det allt större mediebruset blir 
traditionell reklam(TV, annonser, DR) ofta ansedd s om störande och 
detta är ett sätt för företag att nå fram till sina  kunder, de som 
redan är kunder och de vet företagen idag att de är  ofta mycket mer 
ekonomiskt att sälja till en existerande kund än at t hitta nya 
prospects. 
 

6.  Vilka kommunikationskanaler anser ni vara viktigast  för att 
attrahera nya kunder? Vilka kommunikationskanaler t ror ni är 
effektivast för att behålla kunderna? 

 
Anders Ribba: Se svar ovan. 
 
Magnus Söderlund: - 
 
Thord Norman: TV-reklam, dags- och facktidningsrekl am, skylt-TV, DR 
för nya kunder. Ovanstående samt kundtidningar för att behålla 
kunder.  
 
Mats Edman: Webben är viktigast för att attrahera n ya kunder. För 
att behålla kunderna ska man fördjupa erbjudandet m ed stöd av en 
uppsökande kanal, till exempel en läsvärd tidning.  
Men webben måste finnas som en mervärdeskälla och k anal för 
interaktivt dialog. De olika kanalerna förstärker o ch kompletterar 
varandra. 
 
Bengt Åkesson: En kombination av olika kommunikatio nskanaler (som 
jag tror kundtidningen har stora fördelar långsikti gt!)  
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Ulla Karin Barrett: Nya kunder: Produkten/varuhuset , klassisk 
massmedia 
Behålla kunderna: Beror nog på företag/varumärke. F ör vår del är det 
en kombination av massmedia och DM (däribland kundt idningar) 
 
Martin Petri: Det personliga mötet. 
 
Gunilla Holma: Personlig försäljning, Redaktionell reklam, print och 
TV. Vilka kommunikationskanaler tror ni är effektiv ast för att 
behålla kunderna? Kundtidningen. 
 

7.  Använder ni några mätinstrument för att mäta vilken  effekt 
kundtidningen har, i så fall vilka? 

 
Anders Ribba: Vi använder olika typer av mätningar i olika skeden i 
processen, både kvantitativa och kvalitativa. Fokus grupper, 
webbenkäter, telefonintervjuer mm. Det är svårt att  mäta både 
läsvärde och effekt och därför är det viktigt att h a rätt partner 
för mätningarna. 
 
Magnus Söderlund: - 
 
Thord Norman: Läsvärdesundersökning, men också tävl ingar som Finn 
fem fel (5000 svar på en upplaga av 100.000 ex) ger  fingervisning.  
 
Mats Edman: Mindre webbenkäter och större läsarunde rsökningar.  
 
Bengt Åkesson: Läsarundersökningar, fokusgrupper. 
 
Ulla Karin Barrett: Läsvärdesundersökning, försäljn ingssiffror (mer 
eller mindre detaljerade) i samband med utgivning/d istribution. 
 
Martin Petri: Vi kommer att använda oss av enkätund ersökningar, 
oklart vilken typ än så länge.  
 
Gunilla Holma: Läsvärdesundersökningnar, Kodning av  erbjudande som 
finns i tidningen. 
 
8. Hur ser balansgången ut mellan det kommersiella och det 
redaktionella innehållet i en kundtidning? Har ni e n 
"restriktionsmall" för vad som är lämpligt och inte , för att inte 
skada trovärdigheten? 
 
Anders Ribba: Omöjligt att svara generellt på. 
 
Magnus Söderlund: - 
 
Thord Norman: Fingertoppskänsla och läsvärdesunders ökning styr. 
Kundens läsintresse sätts i centrum. Enligt våra ku ndmätningar vill 
läsaren helst av allt uppdateras på nyheter och inf ormation om 
bilarna och ett sådant innehåll  ligger ju också i vårt intresse.   
 
Mats Edman: Detta avgör kunderna. Den ideala kundti dningen handlar 
om ämnet, inte om företaget bakom kundtidningen. Me n det är få 
företag som har insikten att avstå från egenpropaga nda, trots att 
alla vet att folk inte gillar färgade budskap. 
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Bengt Åkesson: Fråga 1: Beror på kundens mål och sy ften Fråga 2: 
Nej. Det enda som är viktigt är att tidningen utfor mas så att 
läsarna förstår vem som är avsändare.  
 
 
Ulla-Karin Barrett: Vi har ingen ”restriktionsmall” , det går nog mer 
på magkänsla. Men det ska kännas som en heminrednin gstidning inte 
som ett annonsblad. Däremot är vi kommersiella i oc h med att vi 
visar produkt och pris. 
 
Martin Petri: En kundtidning kan aldrig vara en 100 -procentigt 
journalistiskt objektiv kanal, och det vet läsarna om. Vi har 
redaktionsmöten där vi diskuterar innehållet. Kundt idningen 
innehåller en mix av företagsinformation och andra artiklar som 
läsaren har nytta av. 
 
Gunilla Holma: -  
 
9. Tror ni att produktionen av kundtidningar i stör re utsträckning 
kommer att förläggas externt framöver? 
 
Anders Ribba: Det är troligt. 
 
Magnus Söderlund: Ja. 
 
Thord Norman: Görs redan nu delvis externt.  
 
Mats Edman: Med 99% procents sannolikhet blir alla kundtidningar 
bättre med en extern partner som kan anlägga en uti från-in-
perspektiv. Egna redaktioner tenderar att bli släts trukna och nästan 
alltid husbondens röst. Kundtidningsarbetet har, 
generellt sett, för låg status ute på företagen, sä rskilt i 
jämförelse med traditionell marknadskommunikation. Med tanke på hur 
mycket pengar som läggs ned på att producera egna t idningar borde 
företagen ställa högre krav. 
 
Bengt Åkesson: En stor del förläggs extern idag – j ag tror det 
kommer att fortsätta vara på det sättet.  
 
Ulla-Karin Barrett: Ja, i och med att kraven på kva litet ökar i 
konkurrensen med andra tidningar. 
 
Martin Petri: Vet ej.  
 
Gunilla Holma: Ja 
 
 
10. Hur ser ni på digitala kundtidningar kontra try cka? 
 
Anders Ribba: Se fråga 5. 
 
Magnus Söderlund: Tror att det måste vara pappersva rianter för att 
kunderna ska ha lust att verkligen läsa. 
 
Thord Norman: Ett litet komplement som vi provat i 5 år.  
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Mats Edman: Webben och nyhetsbrev är bra för nyhete r, 
referensmaterial och arkiv. Tryckta medier är överl ägsna för 
inspiration, underhållning och fördjupning. Dessuto m är de 
fortfarande mer portabla än någon dator i hela värl den. 
 
Bengt Åkesson: Båda fungerar – men för lite olika b ehov.  
 
Ulla-Karin Barrett: Än en gång beror det nog på var umärket. Jag tror 
att båda kan vara bra och ge resultat. 
 
Martin Petri: De har olika egenskaper och är olika kanaler. Man 
läser till exempel inte lika långa texter på skärm.  
 
Gunilla Holma: Finns fortfarande oerhört få digital a kundtidningar 
och eftersom nätet passar bättre för sökt informati on tror jag att 
den tryckta versionen har en otroligt stor fördel g entemot den 
digitala kundtidningen 
 
 
11. Vad är enligt er "definitionen" på en bra kundt idning? 
 
Anders Ribba: En som tillgodoser de affärsmässiga m ål som 
uppdragsgivaren/utgivaren har satt upp. 
 
Magnus Söderlund: En tidning som ger mervärde i kun dens relation 
till det varumärke som är avsändare, samtidigt som den bidrar till 
att stärka relationerna mellan varumärket och kunde n. 
 
Thord Norman: Att tidningen uppskattas av läsarna. 
 
Mats Edman: Den optimala kundtidningen är så bra at t läsarna vill 
betala för den och annonsörerna står i kö för att a nnonsera. Det 
kräver att utgivarna vågar kommunicera på samma vis  som kommersiella 
tidskrifter, istället för att sprida produkt- och 
varumärkespropaganda.  
 
Bengt Åkesson: -  
 
Ulla-Karin Barrett: Varierar också men den ska ge e tt mervärde för 
medlemmen (vi ber att få låna av deras tid) och vis a på konkreta 
resultat. 
 
Martin Petri: Det är en tidning som tillför ett vär de till läsaren 
 
Gunilla Holma: En tidning som görs på läsarens vill kor men som 
samtidigt lyfter fram företagets produkter och tjän ster som läsaren 
är intresserad av att få information om. 
 
12. Tror ni att det finns någon generell attityd ti ll kundtidningar 
hos det svenska folket? 
 
Anders Ribba: Ordet ”kundtidning” står inte så högt  i kurs men är på 
väg att bli mer respekterat i takt med att kvalitén  generellt höjs. 
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Magnus Söderlund: Som jag uppfattar det finns det s å många 
trycksaker som är - eller påminner om - kundtidning ar att det inte 
är självklart alla gånger för kunden vilken sorts t rycksak han eller 
hon egentligen läser. 
 
Thord Norman: Attityden är mycket positiv. 92 proce nt av mottagare 
av SkodaJournalen är också läsare kundtidningen.  
Bara 5 procent anger att de varken tittar i eller l ägger någon tid 
på kundtidningen. De flesta tycker att kundtidninge n är bra och 
värdefull. Enligt DMA sparas 45 procent av mottagna  kundtidningar 
för framtida användning, vilket är det mest positiv a resultatet 
bland alla undersökta medier.   
 
Mats Edman: I de fall vi känner till upplevs de som  intressanta och 
mycket trovärdiga. Våra produktioner får lika höga betyg som t ex DN 
och Sveriges Radio. 
 
Bengt Åkesson: Ja, att bra tidningar som man har ny tta av läser man 
– oavsett vem som ger ut dem!  
 
Ulla-Karin Barrett: Är de av bra kvalitet så tror j ag att de är 
glada överraskningar i vardagen och ses inte som DM . Sämre tidningar 
slängs nog i reklamhögen. 
 
Martin Petri: Vet ej, men jag skulle gissa att man är positiv, men 
att man tar innehållet med en nypa salt. 
 
Gunilla Holma: Inom mediebranschen har det inte ans etts lika fint 
att jobba med en kundtidning som med en riktig tidn ing. För länge 
sedan var kundtidningen mer utav en informationsbro schyr från 
företaget, en megafon. Tyvärr ser man fortfarande e n del tidningar, 
ofta gjorda av ”reklamare” som är mer av typen snyg g broschyr än en 
tidning.  
Men allteftersom professionella uppdragspublicister  har tagit över 
produktionen har kundtidningen fått karaktären av e n ”vanlig 
tidning” som görs på läsarens villkor. 
 
13. Hur många procent av de personer som får hem en  kundtidning tror 
ni bläddrar igenom den noggrant? (Uppskatta) 
 
Anders Ribba: - 
 
Magnus Söderlund: - 
 
Thord Norman: - 
 
Mats Edman: I de fall vi känner till varierar siffr an mellan 50 och 
90 procent. Utfallet beror mycket på tidningens for m och 
rubriksättning. Ju mer lik en vanlig kommersiell ti dskrift i 
anslaget, desto bättre. 
 
Bengt Åkesson: Olika – beroende på bransch, hur bra  tidningen är 
etc.  
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Martin Petri: Vet ej, men jag skulle gissa att man är positiv, men 
att man tar innehållet med en nypa salt. (Upprepnin g!? Se föregående 
fråga.) 
 
Gunilla Holma: - 
 
 
 

14.  Vi har letat efter vetenskapliga artiklar som rör 
kundtidningar. Har du några tips? 

 
Anders Ribba: Det finns rätt många. Allt ifrån det som skrivits om 
branded content till kundlojalitet (ex Magnus Söder lunds böcker) 
till undersökningar och material från APA och CPC ( den brittiska 
respektive amerikanska branschorganisationen). 
 
Magnus Söderlund: Jag har nog inte sett en enda art ikel om detta; 
den akademiska forskningen om kommunikationseffekte r är hårt 
fokuserad på annonser och tevereklam. Men existeran de teorier 
om kommunikationseffekter borde vara tillämpliga äv en på 
kundtidningar. 
 
Thord Norman -  
 
Mats Edman: Nej, detta är ett sorgligt outvecklat o mråde. 
 
Bengt Åkesson: Hör med holländaren Sak Van den Boom  som håller på 
med en bok om kundtidningar, eller med engelska 
branschorganisationen APA.  
 
Ulla-Karin Barrett: Tidningen ”Portfolio” brukar öv ersätta bra 
artiklar. Titta där… 
 
Martin Petri: - 
 
Gunilla Holma: - 
 
 
 

Bilaga 3 – Info om Ross Sleight 

Ross Sleight:  
Customer Relationship Consultant  

Ross is widely recognized as a leading expert in Relationship Marketing with a particular interest as to 
how digital platforms can bring companies closer to their customers.  

He has advised the Prime Minister Tony Blair and the Cabinet Office on how to support open 
Government online, the Department of Culture, Media and Sport and the heads of the major music 
labels as to how customers want to consume music in a digital age, and the boards of British Airways, 
MVC, Channel 4, Sega and Universal Television as to how value can be created through 
understanding and fulfilling customer needs. 
 
http://www.smlxtralarge.com/ 2006-05-26 
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Bilaga 4- Info om ”Ica Kuriren” och ”Vi” 

ICA Kuriren startade 1941 och blev 1942 en fyrsidig medlemstidning som delades ut gratis i ICA 
butikerna. Pren avg infördes 1948, vilken drogs av från kundernas återbäring. Största upplagan 1971 
med 700 000 ex. 

Vi startade 1913 av  KF. Kulturell prägel. Största upplaga 1947 675 000 ex. 

Det är nog en definitionsfråga om dessa medlemstidningar skall kallas kundtidningar, under alla 
förhållanden är de dock förebilder för nuvarande kundtidningar. 

 

Bilaga 5 - Korta fakta om kundtidningar ur ett före tagsperspektiv 

Här hade vi tänkt sammanfatta en undersökning gällande företags inställning till 
kundtidningar. (Undersökningen är gjord av Research International Sweden AB) 

Vad vi vet är att det är den engelska organisationen APA som även ligger bakom denna 
undersökning. 

39 % av de tillfrågade företagen har en kundtidning. 

75 % av kundtidningarna ges ut i 2-4 nummer per år. 84 % tror att denna frekevs gällande 
utgivningen kommer att se likadan ut om två år.  

70 % av tidningarna publiceras på ett språk. 56  av tidningarna ges endast ut i ett land, 31% 
ges ut i 2-3 länder. 

51 % av de tillfrågade företagen använder sig av externa leverantörer vid produceringen av 
innehållet. När ett företag använder sig av en extern leverantör, så gör detta företag nästan allt 
arbete (44 %) 

Innehållet i kundtidningen bestäms enligt företagen till stor del av kunden själv. 61  menade 
att företagets och kundens intresse värderades lika högt gällande utformningen av innehållet. 
26  av företagen menade att kundens intresse beträffande innehållet var det viktigaste.  

Vad man kan fråga sig här är hur företagen har tagit reda på kundens önskningar beträffande 
innehållet. 

84%  av företagen satsar mindre än 25%  av sin marknadsföringsbudget på kundtidningar. 
37% manar att kundtidningen är den mest lönsamma kommunikationskanalen.  

66% tror att kundtidningen kommer att ha en oförändrad betydelse om två år, 25 % tror att 
den kommer att få en ökad betydelse.  

77%  har uppfattningen att kundtidningen bidrar till en långsiktig positiv effekt. 
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