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Sammanfattning 
 
Dagens aktuella litteratur innehåller inte någon analys av kommunikationsprocessen vad 
gäller sändare till mottagare, hur ser kommunikationen ut när mottagaren inte är samma 
person som köparen, som i en ”förälderbarn” relation? Detta är en vinkel som vi tycker bör 
belysas i ämnet ”kommunikations- teori”. I vår uppsats har vi valt att studera denna vinkel 
och har därför utvecklat en modell över just denna typ av kommunikation, där köparen -
 föräldern, av produkten inte är samma som användaren – barnet. 
  
Modellen grundar sig på den klassiska kommunikationsmodellen; Elementen i 
kommunikations processen. Vår utvecklade variant av denna modell har även inspirerats av 
en modell över köpbeteenden. Vi vill med vår modell bidra till en större förståelse för hur 
man bör tänka när man formar ett budskap för två olika segment. Om man följer denna 
modell kommer förhoppningsvis budskapet att fånga både barnens och föräldrarnas intressen 
- ett budskap till både köpare och användare av produkten och därmed få ett större potentiellt 
ekonomiskt genomslag såväl som innehåll. 
  
Vi har intervjuat tre företag och frågat dem hur de kommunicerar till barn och föräldrar. Av 
deras svar förstår man att de i första hand använder sig av den klassiska modellens -dvs. att 
kommunicera till ett segment, alltså till föräldrarna. Det är förbjudet enligt svensk lag att 
kommunicera till barn under 12 år så vi inser att svaren kan vara till viss del vinklade pga. av 
detta faktum. Läser man dock mellan raderna kan man se att de tre företagen, McDonald´s, 
Rabén & Sjögren och ABC Leksaker, är väl medvetna om att det ofta krävs en 
kommunikation till både barn och föräldrar för ett vinnande koncept. 
  
Detta kan ses i t.ex. Happy Mealen och i bokaffärer, då leksaker används i båda fallen för att 
locka barnen att vilja ha produkten. Mjukdjur säljs i sagofigurer vid böckerna och leksaker 
läggs ner i barnens lunchpaket, för att tilltala både barn och föräldrar. Leksakerna uppehåller 
barnen så att mamma och pappa kan få en stunds ro att äta eller läsa. 
  
Vi diskuterar även i uppsatsen om det kan vara så att marknadskommunikatörerna redan 
använder sig av kommunikation som är riktad till två segment, men inte erkänner detta pga. 
lagstiftningen. Det som förvånar är att det inte finns några teorier om denna typ av 
kommunikation. Vi menar att det trots vissa nationell lagstiftning borde finnas teorier i ämnes 
litteraturen med tanke på att det inte är förbjudet i andra länder att göra reklam för barn. Vi 
anar att det kan vara så att man i verkligheten kanske följer liknande tankemönster som vi gör 
i vår modell, men att det inte har forskats något i ämnet. Vi hoppas att med denna uppsats 
kunna fylla detta tomrum och bidra till en uppdatering i kommunikationslitteraturens 
brusande värld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 
 
In today’s literature on communication there are a lot of different discussions, but we think 
one is missing. The discussion about communication towards two segments, like in a parent 
child relationship. This is an angel we believe is important to take a closer look at. This essay 
is about this communication relationship, when the receiver of a message is two different 
target groups. How does a company think when they send out a message that should attract 
both children, the user of the product, and the parents, the buyers of the product? 
 
We have studied two different communication models and developed an own from these two. 
We hope that our model will contribute to a deeper knowledge when it comes to 
communication with two segments, parents and children, within one message.  
 
We have done three interviews with different kind of companies. McDonald’s, Rabén & 
Sjögren and ABC Leksaker are the names of them. By interviewing them we have come to 
the understanding that they use the classical communication theories when the form their 
messages. But we can also see that they are aware of the fact that they need to attract both 
segments in their communication.  
 
This we can see in their commercials, and how they present their products in the stores. Teddy 
bears and toys are put in the shelves next to the books from Rabén & Sjögren in order to catch 
children’s attention and therefore give the parents a few minutes to relax and read. In Mc 
Donald’s the same strategy is used with the” Happy meal”. This is a strategy liked by both 
children and parents, the two segments. 
 
We also discuss in our essay that it is likely that companies already think like we do in our 
new developed model of communication and use it while communicating. Maybe it is the 
literature on the subject that is a bit old fashion and a step behind reality. Either way we hope 
that with this research is able to update the communication literature in the world. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens problem, dvs. den fråga som vår uppsats är baserad på. 

Vidare presenteras uppsatsens syfte och mål. Kapitlet avslutas med att informera läsaren om 
vilka avgränsningar som gjorts i uppsatsen och en redogörelse för definitioner och begrepp 

som använts i uppsatsen. 
 
1.1 Problembakgrund och diskussion 
 
Marknadskommunikation -reklam är något som vi ständigt lever med, hemma, på fritiden och 
när vi arbetar. Den blir mer och mer närgången och personinriktad och för avsändaren är det 
viktigare än någonsin att veta hur man når just sin bit av marknaden för att kunna göra sig 
hörd och på så vis sticka ut från mängden. Det ständigt ökade informationsutbudet gör att den 
kommersiella pressen (!) ökar på såväl vuxna som barn och det gäller för de olika 
kommunikatörerna att synliggöra sitt budskap. Detta kräver kunskap om marknadens olika 
variabler, dvs. vilka trådar man ska dra i för att informationen i fråga ska nå fram. När den 
tänkta målgruppen är barn under12 år blir det en delikat uppgift för marknadsföraren eftersom 
dessa barn oftast inte själva är den direkta köparen av produkten. 

Trots detta är "Segmentet barn" är en värdefull målgrupp med ett starkt inflytande på 
familjens köpebeslut. När det gäller barn under 12 år är det särskilt intressant att se hur 
företag marknadsför sig då barn under 12 år ofta konsumerar genom sina föräldrar. 
  
Är det möjligen så att företagen i sin marknadsföring på något sublimt vis försöker locka 
föräldrarna i stället för barnen, eftersom det är de vuxna som håller i plånboken? Eller kan det 
vara så att både barn och föräldrar påverkas och sedan tycker tillsammans om reklamen? 
Enligt litteraturen över detta ämne som det ser ut i dag måste man välja vilken målgrupp som 
ska tycka om företagets produktreklam och sedan rikta budskapet direkt till/mot denna grupp. 
  
Det går alltså till så här, att om ett företag ska sälja t.ex. ett dataspel för 10-åringar är det 
troligtvis så att reklamen är uppbyggd för att skapa köplust hos 10-åringar, att skapa ett sug 
efter spelet hos dessa ungar så att de vill ha produkten. Detta står och faller med faktumet att 
barn kan påverka sin familj att köpa det som barnet vill ha. Detta exempel på 
marknadskommunikation, där barnet är mottagaren fungerar alltså bara i de familjer där 
barnen kan tjata till sig en leksak anser vi. Vi vill gardera oss och tänka lite större. Trots 
många bortskämda barn som får allt de pekar på tror vi att segmentet där barnen inte 
dominerar familjens köpebeslut är minst lika viktiga potentiella kunder för ett företag. Enligt 
masskommunikations litteraturen kan företagen  även välja en annan väg, nämligen att  rikta 
reklamen mot föräldrarna i hopp om att de ska vilja köpa spelet i present till sina barn. 
  
Men att reklamen ska stå och falla med vad föräldrarna tycker om en viss leksak är inte 
heller detta en perfekt marknadsföringslösning. 
  
I dagens medietokiga/dominerade värld där människor dagligen bombarderas med tusentals 
budskap från olika håll och kanter är inte någon av dessa två alternativ någon ideal väg att gå. 
Vi vill åt en situation där både barn och föräldrar räknas som viktiga kunder för företaget. Vi 
vill se en reklam som både riktar sig mot köparen av produkten, i detta fall föräldrarna och till 
användarna i detta fall barnen. Detta innebär att företag måste marknadsföra sig mot föräldrar 
och barn, alltså två segment i samma budskap. Hur hanterar då den aktuella litteraturen inom 



ämnet detta faktum? Finns det överhuvud taget några signifikanta undersökningar inom detta 
känsliga område? Vi har inte stött på något relevant i vår forskning i ämnet. Detta leder oss in 
på vår frågeställning: Hur kommunicerar företag sina produkter till barn under 12 år, då 
köparen inte är densamma som mottagaren? 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hur kommunicerar företag sina produkter till barn under 12 år, då köparen inte är densamma 
som mottagaren? 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur företag kommunicerar med marknaden när 
köparen är än annan än mottagaren, dvs. här situationen förälder – barn. Vi ämnar även i en 
egen modell utveckla teorin för att ge en klarare bild över just denna situation, när mottagaren 
inte är samma person som köparen av produkten. 
 
1.4 Mål 
 
Målet med denna uppsatts är att undersöka och få en klarare bild av hur företag gör när de 
kommunicerar med marknaden, när köparen är en annan än mottagaren. Samt att genom 
nuvarande teori utveckla en modell som stämmer bättre överens med vårt fall där köparen och 
mottagaren inte är densamme. 
 
1.5 Avgränsningar 
  
Uppsatsen är begränsad till att undersöka den svenska marknaden. 
  
Vi har även gjort en avgränsning nät det gäller definitionen barn. 
Enligt FN: s barnkonvention (www.bo.se) är definitionen av barn alla människor under 18 år. 
Men vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss till barn under 12 år. Detta för att vår 
problemformulering bygger på frågan: Hur kommunicerar företag sina produkter till barn 
under 12 år, då köparen inte är densamma som mottagaren? 
 
Vi har här antagit att barn över tolv år i många fall klarar av att göra inköp själva och även har 
egna pengar att spendera, som t ex veckopeng. En annan anledning till att vi valt barn under 
12 år är att det är den definitionen som tillämpas i svensk marknadsföringslagstiftning. (7 kap. 
4# RTVL (1996:844) 
 
Vi har i uppsatsen avgränsat oss till att intervjua tre företag som i huvudsak sysslar med 
produkter som vi tycker tilltalar de tilltänkta målgrupperna föräldrar och barn. Dessa 
produkter är mat, böcker och leksaker . 
 
1.6 Definitioner och begrepp 
 
Nedan vill vi kort beskriva relevanta begrepp som används i uppsatsen. 
 
Marknadskommunikation: Att överföra information från företag till marknaden.  
 
Segment: Med segmentering menas att man delar in företagets potentiella kunder i olika fack. 



 
Barn: innebär samtliga individer under 12 år. 
 
Sändare: de företag som kommunicerar på den svenska marknaden 
 
Mottagare: Barn 
 
Köpare: föräldrar 
 
Utökade modellen, mottagare = förälder, köpare och barn, användare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Metod  

Kapitlet Metod beskriver det tillvägagångssätt som vi använt för att skriva uppsatsen, samt 
för hur data har samlats in och vilken intervjumetod vi använt oss av. Kapitlet avslutas med 

en kritisk granskning av källorna vi använt. 

2.1 Inledning 

När ämne valts och problemdiskussionen formulerats inleddes uppsatsarbetet med att söka 
information, diskutera och analysera samt att markera deadlines. Uppsatsen har distribuerats 
genom daglig kontakt och åtskilliga träffar. 
 
Uppsatsens betoning ligger ur ett företagsekonomiskt perspektiv där vi valt att studera hur 
företag marknadskommunicerar till segmentet barn under 12 år, med en utgångspunkt i att 
köparen inte är densamme som mottagaren. 
 
2.2 Uppsatsens förhållningssätt 
 
Inom den vetenskapliga forskningen talas det om två olika huvudinriktningar, positivismen 
och hermeneutiken. Vi har i vår uppsats valt att använda oss av det hermeneutiska synsättet. 
Hermeneutiken har mer förståelse än positivismen för relativistiska tankegångar och är 
utpräglad humanistisk till sin inriktning (Thuren 2003, s. 14). Hermeneutiken tar även hänsyn 
till en viktig källa som vi tycker att positivismen missar, nämligen förförståelsen (Thuren 
2003, s.46). 
 
Med förförståelse menas att världen inte bara uppfattas genom de fem sinnena utan även via 
tolkning. Hermeneutikens centrala idé är att den forskare som analyserar en text ska försöka 
få fram textens mening utifrån det perspektiv som dess upphovsman haft (Bryman 2001, s. 
370). För oss har detta inneburit att vi genom hermeneutiken kunde söka förståelse både 
genom den koppling vi gjorde genom att tolka text samt utifrån den sociala kontexten där 
texten skapades.  

 
2.3 Forskningsansats 
 
Utgångspunkten ligger i att analysera den kommunikationsteori som finns och utveckla vår 
egen teori utifrån den befintliga, samt att undersöka hur tre olika företag kommunicerar till 
segmentet barn - förälder.  
 
För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av det deduktiva synsättet, dvs. den 
empiriska studien tar teorin som utgångspunkt. (Bryman 2001, s.78)  
Utifrån teorin kan forskaren härleda hypoteser som sedan skall underkastas av empirisk 
granskning. Hypotesen skall gå att översätta till forskningsbara företeelser, detta innebär att 
forskaren ifråga måste vara duktig på att både deducera en hypotes och att sedan även 
översätta den till operationella termer. Utifrån data i hypotesen skall man sedan specificera 
hur informationen skall samlas in. Slutligen kommer man fram till ett resultat som antingen 
bekräftar eller förkastar hypoteserna och på så sätt kan även en omformulering av teorin ske. 
Vi har inom det deduktiva fältet valt att utveckla en egen teori. (Bryman 2001, s.249) 
 
 
 



 
2.4 Fallstudie 
 
Studien bygger på fallstudier med 3 olika företag för att ta reda på hur de kommunicerar med 
marknaden när mottagaren är en annan än köparen.  Fallstudier bygger på att ett fall studeras 
detaljerat och ingående (Bryman 2001, s. 64). Den vanligaste beskrivningen av ett ”fall” är att 
det är förknippat med en viss plats eller ”lokal”, t.ex. ett samhälle eller en organisation. 
Betoningen när ”fall” studeras ligger på ett intensivt stadium där miljön eller situationen i 
fråga är särskilt viktig. (Bryman 2001, s.65) Fallstudier brukar även förknippas med 
kvalitativa studier. Bryman (2001) menar vidare att problemet med fallstudier är huruvida det 
går att generalisera resultatet på helheten med bara utgångspunkt ur det enskilda fallet. För att 
minska detta problem kan en lösning vara att flera forskare går samman för att studera samma 
fall och sedan kritiskt granskar varandras resultat. 
 
Vi har i denna uppsats valt att arbeta i ett team, för att undkomma problemet med 
generaliseringen samt valt att göra en multipel fallstudie, där flera fall studerats. Genom att 
göra den typen av undersökning menar Bryman (2001) att forskaren kan beskriva de 
gemensamma och särskilda faktorer som ligger till grund för problemformuleringen (Bryman 
2001, s.71) 
 
2.5 Insamling av data 
 
Insamling av data kan ske på två olika sätt, dels genom att bearbeta redan insamlad 
information, så kallad sekundärdata och dels genom att själv samla in relevant data, s.k. 
primärdata.  
 
I den teoretiska delen har vi främst använt oss av sekundärdata. Sekundärmaterialet har bestått 
av facklitteratur, internetsidor och föreläsningsanteckningar. Vi har sedan utvecklat teorin på 
ett sätt som vi tycker bättre sammanfaller med den situation som vår frågeställning behandlar, 
nämligen hur företag kommunicerar med marknaden när köparen inte är den samma som 
användaren av produkten. 
 
I den empiriska delen har vi använt oss både sekundärinformation och primärinformation. 
Sekundärinformationen bestående av fakta från respektive företags hemsida och 
primärinformationen i form av intervjuer som skett via mail och personligen. Vi ställde frågor 
som vi ansåg vara relevanta för att undersöka vår frågeställning och respondenterna tilläts att 
svara fritt hur företagen kommunicerar med marknaden när köparen och mottagaren inte är 
samma person  
 
2.6 Tillvägagångssätt vid företagsintervjuer 
 
Urvalet av intervjupersoner gjordes strategiskt, vilket även sammanfaller med den kvalitativa 
forsknings metoden. Företagen vi valde ut, valdes på grund av att vi ville täcka en stor del av 
marknaden där vi anser att kommunikation sker till barn, dvs. inom mat, böcker och leksaker.  
 

• McDonald´s: Anna Jallai på huvudkontoret Svenska McDonald´s AB 
 
• McDonald´s: Josephine Owe, medarbetare, restaurangen Nacka Strand 

 
• Rabén och Sjögren: Erik Titusson, chef för marknadsföring och information 



 
• ABC Leksaker: Leigh, Chef för ABC Leksaker 

 
Intervjuerna skedde via mail och personligen. Resultatet av våra intervjuer kan läsas under 
kapitel 4. 
 
2.7 Bearbetning och analys av data 
 
Vårt huvudsakliga mål med analysen av data är att undersöka hur de teoretiska studierna av 
ämnet kommunikation förhåller sig till den faktiska verkligheten. Analysen har varit av det 
kvalitativa slaget, med detta menas att analysen ska vara ordentligt bearbetad. Genom att 
bearbeta materialet grundligt fick vi en bättre bild av helheten. Den deduktiva metoden var 
även den grundläggande för vår analys då vi utifrån befintlig teori och empiri utvecklade en 
egen teori.  
 
2.8 Kritisk diskussion  
     
Det är viktigt att som forskare granska sina källor, både de skriftliga och muntliga källorna. 
Det går inte som forskare att bara blint tro på allt som sägs och skrivs och sedan återberätta 
det. Det krävs att forskaren sätter sig in i materialet och granskar det från olika synvinklar och 
även jämför med annat material inom samma ämne. Forskarens uppgift blir att bedöma vilka 
källor som är värdefulla och vilka som inte bör litas på i sin jakt efter sanningen. (Denscombe 
2000)  
 
Begränsningen i vår uppsats ligger främst hos företagens sätt att hantera intervju frågorna. Vi 
är medvetna om att de som intervjuas inte alltid kan ge oss detaljerad information om hur 
företaget jobbar eftersom viss information på företagen är sekretessbelagd. Detta kan leda till 
att svaren blir vinklade vilket kan påverka svarens validitet. Till skillnad om all information i 
företaget hade varit öppen. Validitet betyder graden av riktighet och relevans av insamlad 
data. Detta är även viktigt att ta hänsyn till i vår tolkning av intervjuerna. (Denscombe 2000)  
 
Då ämnet barn och marknadsföring tycks vara relativt känsligt i Sverige var det extra viktigt 
för oss att ställa oss kritiska till våra respondenters svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Teori 
 
Detta kapitel börjar med att beskriva skillnaden mellan reklam och marknadsföring och 

sedan beskrivs lite kort om hur marknadsföringen växte fram i det svenska samhället i och 

med industrialiseringen i slutet av 1800-talet  

 
Meningen med detta kapitel är även att presentera den teori som har varit utgångspunkt för 

denna uppsats. Vi vill beskriva teorin som finns i dagens läge om det aktuella ämnet och 

sedan presentera vår egen utveckling av denna teori till en egen modell. Detta i syfte att fylla 

det tomrum som vi anser finns i kommunikationsteorin där mottagaren av budskapet, 

användaren, inte är samma person som köparen av den kommunicerade produkten. 

 

3.1 Marknadsföring och reklam 
 
Inledningsvis vill vi förklara skillnaden mellan reklam och marknadsföring som begrepp. 
Marknadsföring innefattar alla de aktiviteter som ett företag använder sig av för att nå ut till 
sina kunder. Det är t.ex. PR, reklam, direktreklam, annonsering, personlig försäljning och 
sponsring. Företaget tar reda på vad marknaden har behov av och försöker sedan forma sina 
produkter och/eller budskapen bland annat reklamen till dessa. 
 
Reklam betyder att upprepa. Ursprungligen gick reklam ut på att informera om att en produkt 
eller tjänst finns på marknaden. Idag går reklam ut på att påverka människors känslor och 
behov för att vinna så mycket nya kunder som möjligt. Reklamen är till för att försöka 
påverka dig och mig till att köpa en viss produkt och den är en del av ett företags 
marknadsföring. (Bergström & et al. 1998) 
 
3.2 Marknadsföringens framväxt  
 
Innan industrialiseringen i Sverige bestod samhället av självhushåll. Med självhushåll menas 
att man odlade sin egen spannmål och hade boskap för att få mjölk och kött. Handelsplatsen 
var på denna tid framför allt torget. På torget gick marknadsföringen till på det sättet att 
familjerna försökte övertyga varandra och andra förbipasserande om att just deras varor var 
bäst. Detta fenomen finns kvar idag och kan skådas på torg och marknader runt om i landet. 
Mässor som finns idag är en större typ av dåtida marknad. Skillnaden på dagens 
marknadsföring och dåtidens är att i och med industrialiseringen blev det möjligt med 
massproduktion av varor med hjälp av maskiner. I och med det ökade antalet varor blev det 
nödvändigt att marknadsföra sina varor för att kunna sälja till så många som möjligt 
samtidigt. Samtidigt som industrialiseringen, ökade läs och skrivkunnigheten och i och med 
det utvecklades även tryckkonsten. Tidskrifter blev vanligare och fanns snart i alla 
människors hem. Detta öppnade möjligheten till masskommunikation. Och Idag är 
marknadsföring och reklamen via olika medier som tex. tidning, TV eller Radio en 
självklarhet för företag. (Bergström & et al. 1998) 
 
3.3 Kommunikation 
 
Kommunikation kan definieras på flera olika sätt beroende på syftet. Det kan definieras som 
utbyte av mening, där meddelandet tolkas av de inblandade vilka får olika förståelse av 
meddelandet. Kommunikation kan även definieras som överföring av meddelanden från en 
sändare till en mottagare som får en viss effekt. En tredje förklaring till ordet är så kallad 
mediterad kommunikation där en teknisk kanal finns mellan sändaren och mottagaren av 



meddelandet. Dessa kanaler är t.ex., TV, radio och Internet. I vår uppsats kommer vi att 
fokusera på den sistnämnda typen av kommunikation och det är den definitionen vi syftar till 
när vi skriver kommunikation. (Falkheimer 2001) 
 
3.4 Marknadskommunikation 
 
Påverkan av marknaden, försäljning och reklam är vad marknadskommunikation handlar om. 
Marknadskommunikationen är den möjlighet som företag har att berätta för marknaden vad 
företaget har att erbjuda. Företaget försöker med informationen om varorna/tjänsterna påverka 
kunder att köpa just deras erbjudanden och inte konkurrentens. Med sin kommunikation till 
marknaden kan företaget visa vad de och dess produkter står för och förhoppningsvis vinna en 
relation med kunder.  (Bergström & et al.1998) 
 
3.5 Segmentering 
 
Med segmentering menas att man delar in företagets potentiella kunder i olika fack, segment, 
beroende på olika demografiska faktorer som kön, ålder, utbildning, bostadsort etc. 
Denna indelning av människor är baserad på en traditionell metod. I dag kan man tycka att 
den är alldeles för stereotypa för att kunna kartlägga hur kunder reagerar. Det är inte alls 
säkert att två i samma ålder tycker lika om en reklamkampanj t.ex. Om företaget lyckas bra 
med sin segmentering kan detta öka lönsamheten. Detta på grund av att om företaget har bra 
koll på vad det utvalda segmentet tycker om och sedan använder sig av det i sin 
kommunikation så ökar försäljningen av den kommunicerande produkten. (www.cfigroup.se) 
 
3.6 Kommunikationskanaler  
 
Valet av kommunikationskanal är ytterst viktigt för att nå sin målgrupp. Nedan följer en 
beskrivning av de olika kanalerna. 
 
3.6.1 TV 
 
TV är en kommunikationskanal som kombinera rörlig bild med ljud. Detta ger mediet 
möjlighet att väcka stor uppmärksamhet eftersom de använder sig av två av människans 
sinnen. För att ett företag lättare ska kunna nå rätt segment kan reklam läggas i anslutning till 
program som detta segment anses titta på. Detta är ett effektivt för att få maximal effekt av sin 
reklamfilm. Enligt många forskare anses TV vare den effektivaste formen av kommunikation. 
(Kotler 2003, s.601) 
 
3.6.2 Radio 
 
Även radion är ett populärt medium för reklam, men mer som ett komplement till TV 
reklamen. Detta på grund av att uppmärksamheten kring radion inte är lika stor som kring TV.  
Variationen av radiokanalen gör det möjligt, precis som TV programmen, att sända reklamen 
på den kanal där det aktuella segmentet anses lyssna. (Kotler 2003, s. 601) 
 
3.6.3 Direktreklam 
 
Med direktreklam menas de utskick som kommer hem till brevlådan, adresserad eller ej. Det 
är förbjudet enligt lag att göra direktreklam till barn under 16 år men företag kan nå barn 



genom att adressera hela familjen. Ett exempel på detta är leksakskataloger som dimper ner i 
brevlådan lagom till jul.(www.sifomedia.se) 
 
3.6.4 Utomhusreklam 
 
Med Utomhusreklam menas t.ex. Reklam på annonspelare runt om i samhället. Detta medium 
har relativa låga kostnader för annonsören, men det krävs upprepning för att budskapet ska nå 
ut till marknaden. (Kotler 2003, s.601) 
 
3.6.5 Internetreklam  
 
En fördel med reklam på Internet är att företaget lätt kan mäta hur många som sett den och på 
så vis se om den var lönsam. Internet reklam är inte reglerad av lagstiftningen som de andra 
kanalerna och gör det därför enkelt att göra reklam till barn. (www.adtrade.net & 
www.norden.org)  
 
3.7 Juridik och Praxis för reklam riktad mot barn 
 
Lagstiftningen i Sverige saknar strikta regler för hur man får marknadsföra sig mot barn. 
Däremot finns det en del specialregler i radio och TV-lagen. Det är t.ex. olagligt att försöka 
kommunicera i sin TV-reklam till barn under 12 år. Detta står nu även i den så kallade 
marknadsföringslagen. Enligt radio- och TV-lagen får det heller inte sändas någon reklam i 
direkt anslutning till barnprogram, eftersom det kan tros vända sig mot barnen. Det får heller 
inte finnas karaktärer i reklam på TV och Radio som kan tänkas vända sig huvudsakligen till 
barn för att få deras uppmärksamhet. De som strider mot marknadsföringslagen kan bli 
stämda från 5000 till 5 miljoner kronor (www.konsumentverket.se). 
 
Direktreklam är en annan marknadsföringsform. Enligt praxis i marknadsdomstolen står det 
att det strider mot god affärssed att skicka reklam adresserad till barn under 16 år. Inom 
näringslivet har direktmarknadsföring sedan länge inte förekommit till barn under 16 år. 
Konsumentverket har även skrivit liknande regler om hur god marknadsföringssed bör följas 
även på Internet, mobiltelefoni och sponsring i skolan för att skydda barn från att bli för 
påverkade av marknadsföringen idag. (Ibid.)  
 
3.7.1 Varför kan man då se reklam riktad mot barn på TV i Sverige? 
 
Det finns en lag i Sverige om att det är förbjudet att sända reklam på TV som är riktad mot 
barn under 12 år. Hur kommer det sig då att vi faktiskt kan se reklam för barn på TV i 
Sverige? Enligt en intervju med Manfred Aronsson som är chef på kanal 5 är det för att de 
följer engelska regler för reklam. Kanal 5 kan göra detta lagligt på grund av att deras program 
sänds från England. Kanal 5 har alltså ett kontor i Sverige och ett i England. Sverigekontoret 
skickar sina program till England där de sedan skickas tillbaka tillsammans med de program 
som kommer därifrån. I och med att TV signalerna sänds från England kan Kanal 5 använda 
sig av den engelska lagstiftningen i stället för den svenska och därför visa reklam för barn. 
Manfred Aronsson tycker att detta är bra eftersom reklamen ger mycket pengar till Kanal 5 
som gör det möjligt för Kanal 5 att sända sina program, menar han. (www.svt.se) 
 
 
 
 



3.8 Val av teori 
 
Vi har studerat följande teorier; modell över köpbeteenden och Elementen i kommunikations 
processen. 
  
Denna uppsats undersöker om elementen i kommunikations process modellen är applicerbar 
på kommunikation där mottagaren inte är den direkta köparen av produkten, och om inte hur 
skulle en sådan modell se ut? Vi har med hjälp av modellen över köpbeteenden utvecklat en 
”egen” modell för att belysa detta problem. 
 
3.8.1 Modell över köpbeteenden 
 
 

 
 
 
 
 
 
Enligt författarna, Jacob Jacoby, Carol K. Berning och Thomas F. Dietvorst, ser en persons 
köpebeteende ut enligt modellen ovan. Författarna bakom modellen menar att det är viktigt att 
marknadsförare har i åtanke hur köparen av produkten använder sin produkt. Det är t.ex. 
viktigt ur miljösynpunkt att veta om produkten slängs. I sådant fall är det viktigt att produkten 
är miljövänlig. Detta öppnar i och med denna vetskap upp en marknad för refillprodukter och 
köparen slipper slänga onödiga förpackningar. Det är förutom av miljösynpunkt viktigt att 
veta hur produkter används.  T.ex. är det av intresse att veta om produkten läggs i garderoben 
och glöms bort. Är detta fallet blir det ingen marknadsföring via ”Word of mouth”. Köparen 
har lagt den i garderoben och kommer förmodligen inte att berätta om den för någon. Detta 
förlorar företagen på och måste därför själv öka sin reklam om produkten.  
 
Vi har valt att forska vidare i detta köpebeteende i vår uppsats, från produkt gör sig av med 
den permanent- ger bort den -för att användas. Detta köpemönster har vi färglagt med rosa i 
modellen ovan.  Hur man når dessa två segment samtidigt och i samma budskap är vår 



huvudfråga. Eftersom tidigare författare inte undersöker exakt detta förhållande har vi valt att 
försöka fylla detta tomrum i litteraturen med vår uppsats.  
 
Med utgångspunkt i denna beteende modell kombinerat med modellen om kommunikation 
har vi utvecklat en ny kommunikationsmodell för att belysa just detta mönster. (Kotler 2003, 
s.209)  
 
3.8.2 Elementen i kommunikations processen   
 
 
 

 
 
 
 
Enligt Kotler och denna modell går kommunikation mellan t.ex. företag och konsument till på 
följande sätt. Ett företag skapar ett budskap i form av t.ex. en reklamfilm. Sen väljer företaget 
vilket media de ska använda sig av för att nå ut med sin reklamfilm. I detta fall blir 
medievalet TV. Det fjärde steget i kommunikations processen kallas enligt modellen för 
”tolkning” vilket är den delen i processen när mottagaren av budskapet kopplar ihop mening 
till de budskap som ”Kodats” av sändaren i steg två i processen. Det är viktigt för att 
budskapet ska bli bra och reklamfilmen ska bli lyckad att mottagaren uppfattar budskapet på 
samma vis som sändaren tänkt. Kodningen av budskapet ska vara så nära avkodningen som 
möjligt för en lyckad kommunikation. Nästa steg i processen är reaktionen hos mottagaren 
och helst ska den reaktionen vara att köpa produkten, men det kan även vara att skapa ett 
intresse hos mottagaren som därefter kontaktar företaget, sändaren, och delar med sig av sina 
åsikter. Ett moment i processen som är störande för sändaren kallas brus. Det händer kanske 
saker i mottagarens liv samtidigt som hon ser reklamen, tevattnet kokar och hon missar en del 
av budskapet som sändaren vill åt. Detta är inget speciellt steg i kommunikations process utan 
finns där och ”stör” hela tiden enligt modellen. (Kotler 2003, s.564-566) 
 
Vår fråga är nu att undersöka om denna process går att applicera när mottagaren inte är 
samma person som ska gå och köpa produkten, som i ett barn-föräldrarförhållande. Barnet är 
den som ska vilja ha produkten som sändaren gör reklam för, men mamma och pappa är de 
som ska vilja köpa produkten till sitt barn. Det blir alltså ett budskap som ska passa och 
tilltala två skilda grupper. Räcker denna modell till att beskriva denna situation, när köparen 
inte är samma person som användaren?  Vi tycker inte denna modell är ideal för denna 



situation och vi har därför valt att utveckla den, under punkt 3.8.3, i hopp om att fylla detta 
syfte. Detta på grund av att vi anser dagens litteratur inte diskuterat detta fenomen och vi vill 
med denna modell bidra till en framtida diskussion och uppmärksamhet om detta. 
 
3.8.3 Egen utvecklad modell av Elementen i kommunikations processen 
 
Vi anser att det första steget i kommunicationsprocessen, att skapa budskapet, kräver en 
noggrann analys av de två målgrupperna, barn och föräldrar. Dessa grupper är helt olika 
mottagare och måste nu bilda en grupp som ska tycka om och ta till sig samma budskap, trots 
sina olika referensramar som vuxna och barn har. Detta steg skiljer sig från standardmodellen 
på grund av att två skilda grupper ska analyseras av sändaren i stället för bara en grupp. Man 
kan se vissa likheter med hur man kommunicerar till en grupp människor och hur man bör 
kommunicera till två skilda grupper i samma budskap. Men vi tycker att en utvecklad modell i 
detta område skulle bidra till en tydligare förståelse av detta komplexa problem när köparen är 
skild från användaren. Vi skulle vilja se en utvecklad modell för kommunikation till två 
grupper och hur man bör tänka i dessa situationer. Vi anser att det blir en modell som ser ut så 
här. 
 
 
 

 
 
 
 
 
En djupare variant av den standardiserade. De första tre stegen har fått ett tillägg, de måste 
innehålla information riktad mot två grupper. Budskapet som sändaren skickar ut ska som i 
standardmodellen innehålla symboler och ord som ska uppfattas positivt av mottagaren, men 
eftersom det rör sig om mottagare i två skilda segment bör analysen göras i två steg. Först ska 
symbolerna och språket som skapar budskapet byggas upp så att barnen ska förstå och 



uppskatta budskapet men innan det går vidare i processen måste dessa symboler och ord även 
tilltala de vuxna, målgruppen som ska handla varan till eller sina barn.  
 
Efter detta är gjort väljs media precis som i standardmodellen, fast nu gäller det att valet 
passar både vuxna och barn. Det är inte så idealt att välja dagstidningen som mediekanal anser 
vi eftersom det bara når de vuxna. Affischer i skolan anser vi heller inte vara något bra kanal 
val eftersom det bara når barnen. TV är ett bra val anser vi. Där kan båda grupperna träffas av 
budskapet samtidigt. Det bästa är om de två målgrupperna blir träffade av budskapet samtidigt 
så att barnet och föräldern i detta fall direkt kan prata om produkten tillsammans. Så valet av 
media är ett viktigt steg som noga bör analyseras av sändaren. 
 
Vi anser att det tredje steget i modellen, tolkningen av sändarens symboler och ord, 
budskapet, även det sker i två steg. På samma vis som sändaren bygger upp sitt budskap med 
symboler och ord för mottagarna, att tolka i två steg, så tolkas även budskapet av två grupper. 
Om sändaren lyckats bra tolkas budskapet som sändaren önskar och budskapet tilltalar båda 
mottagargrupperna, barn och vuxna. De två sista stegen i den utvecklade modellen skiljer sig 
inte från standardvarianten av modellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Empiri  
 
Efter att ha kartlagt teorin valdes tre produktkategorier ut, dessa tre var; mat, böcker och 

leksaker. Utifrån dessa tre produkter valdes sedan tre företag ut som är väletablerade på den 

svenska marknaden, dessa är McDonald´s, Rabén & Sjögren och ABC Leksaker. Vi vill 

utifrån dessa intervjuer undersöka om företagen använder sig av den klassiska 

kommunikationsmodellen eller om de finns spår av vår modell i deras 
kommunikationsmönster.  Nedan följer en kort beskrivning av respektive företag samt 

resultatet av företagsintervjuerna. 

 
4.1 McDonald´s 
 
McDonald´s är en av de största restaurangkedjorna i världen och restaurangkedjan kom till 
Sverige 1973. Konceptet bygger på initiativtagande och motiverade franchisetagare som 
lokalt driver ett globalt starkt varumärke, den största delen av de svenska restaurangerna ägs 
dock av McDonald´s Sverige AB. Affärsidén och drivkraften bakom McDonald´s kan 
sammanfattas som KSR&V, och står för Kvalitet, Service, Renlighet och Värde.  
 
Huvudkontoret styr det mesta och här finns även marknadsavdelningen belägen. 
Marknadsavdelningen och Informationsavdelningen arbetar tillsammans med en reklambyrå 
fram en marknads- och kommunikationsplan som visar vilka aktiviteter och kampanjer de 
kommer att ha under året. Marknadsföringen delas in i två delar, nationellt och lokalt. Den 
nationella kommunikationen sker via TV, radio och utomhusreklamer men även via 
sponsortagande. Den lokala kommunikationen är främst sådan kommunikation som 
restaurangerna själva gör för att marknadsföra sig. 
 
Det var under 90-talet som McDonald´s expanderade som mest. TV blev huvudmedium, med 
radio och utomhusreklam som komplement. Från mitten av 90-talet annonserar McDonald´s 
varje vecka i TV och radio. Anledningen till att TV är huvudmedium är på grund av att 
McDonald´s anser att det är det medium som når ut till den bredaste publiken, dvs. som 
levererar mest värde för pengarna. Med TV reklamen vill McDonald´s få fram olika nya 
produkter, Happy Meal eller bara berätta om restaurangen generellt. TV är den reklammedia 
som kombinerar bild, rörelse och musik bäst och på så sätt även förmedlar känslor enligt 
McDonald´s. Om radio säger McDonald´s att de når en relativ bred målgrupp med lite 
övervikt till yngre till skillnad från andra medier. Radio fungerar som ett komplement och 
som förstärkning till TV. 
 

När det gäller segmentering säger McDonald´s själva på sin hemsida att de inte segmenterar 
sig speciellt mycket vad det gäller målgrupper men att det ända finns ett tydligt segment i 
barnfamiljer och det de gör i sin barnklubb. Barnklubben kräver självklart föräldrarnas 
godkännande samt en signalfärg. Signalfärgerna är gult och rött och ska signalera att 
McDonald´s är ett kul ställe, speciellt för barn. (www.mcdonalds.se) 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1.1 Intervju med McDonald´s 
 
Anna Jallai är den huvudsakliga kontakten vi haft med Svenska McDonald´s AB på 
huvudkontoret. Då hon inte hade tid med en telefonintervju var vi tvungna att ta våra frågor 
via mail. Vi har även gjort en personlig intervju med Josephine Owe, medarbetare på 
McDonald´s. Nedan följer intervjun med Anna Jallai; 
  

– Hur tänker ni när ni skapar budskap till barn? Tänker ni på att barnet ofta  
inte är köparen utan föräldern? 
 
Vi ställer ingen kommunikation direkt till barnen utan till föräldrarna. Detta gäller för 
annonser, TV, radio. Dock får de barn som är med i Ronald McDonald klubb en tidning hem i 
brevlådan varannan månad. Den tidningen är skriven direkt till barnen. Dock medföljer det ett 
föräldrarbrev. 
 

- Hur utarbetas era marknadsplaner?individuellt?gemensamt med andra? Finns det  
några specifika regler ni måste följa? 
 
Marknadsplanen läggs gemensamt med bl.a. företrädare av franchisekåren. Eftersom ca. 
hälften av våra restauranger ägs av enskilda företagare sk. franchisetagare så måste deras röst 
bli hörd vad gäller marknadsplanen. Alla avsätter en % av försäljningssumman för 
marknadsföring därför är det viktigt att alla känner att de kan påverka.  
 

– Hur lägger ni upp kommunikationsstrategin? Följer ni någon modell? 
 
Nej, vi följer ingen modell. I grunden gör vi kanske det men vi pratar inte om det som något 
som måste följas slaviskt. Vår strategi utarbetas av informationsavdelningen som tittar på 
utmaningar, hot och möjligheter för det kommande året. Sedan oks detta av styrelsen och vävs 
ihop med marknadsplanen. 
 
Intervju med Josephine Owe, medarbetare 
 
– Är det många barnfamiljer som kommer till er på McDonald´s?  
 
Ja, det är det, massor faktiskt, främst på helgerna. Vi arbetar med målet att alla barn som 
kommer till restaurangen ska få ballonger, så det blir mycket att göra då. 
 
– Varför tror du att det är så populärt att gå på McDonald´s med sina barn?  
 
För att man kan både äta och leka där, kan kombinera så mamma och pappa hinner äta också. 
Det känns lite som att McDonald´s är en samlingsplats dit man kan gå och låta barnen leka 
och äta. 
 
– Vilket budskap anser du att ni har i er reklam på t ex TV och tycker du att den är 
riktad mot barn, föräldrar eller mot båda? 
 
Reklamerna är ungdomlig och riktar sig främst mot unga människor tror jag, barn och 
ungdomar.  De med leksaker är mer riktade mot mindre barn. Hänger alltid olika leksaker på 
skärmarna på min McDonald´s, känns indirekt som man uppmanar barnen att tjata. Ett 
exempel är t.ex. McFlurry som är väldigt färgglad och känns barnslig. 
 



4.2 Rabén & Sjögren  
 
Rabén & Sjögren grundades 1941och är uppkallat efter grundarna Hans Rabén och Carl-Olof 
Sjögren. Idag är Förlaget ett barn- och ungdomsförlag som ger ut omkring 200 titlar, allt från 
pekböcker till ungdomsböcker, faktaböcker och presentböcker. Rabén och Sjögren i 
Nordstedts Förlagsgrupp tillsammans med förlagen Prisma, Nordstedts och Nordstedts 
Akademiska Förlag. Nordstedts Förlagsgrupp ägs av KF-Media. Rabén & Sjögren är det 
förlag som är ledande i barn och ungdomsböcker i Sverige. De ger exempelvis ut Astrid 
Lindgrens böcker. 
 
4.2.1 Intervju med Rabén & Sjögren  
 
Erik Titusson har varit vår kontakt på Rabén och Sjögren, han är informations och 
marknadsföringschef. Då vi inte fick en telefonintervju med Erik var vi även här tvungna att 
ta våra frågor via mail. Nedan följer intervjun; 
 
Hur marknadsför ni en ny barnbok, med en målgrupp under 12 år? 
Det finns inget generellt svar på den frågan, eftersom det ser så olika ut från bok till bok. 
Beroende på t.ex. om det är en välkänd författare, en välkänd karaktär, eller en helt okänd 
debutant.  
 
I vår marknadskommunikation så riktar vi oss först och främst mot våra återförsäljare (dvs. 
bokhandeln). Det är otroligt viktigt att de får upp ögonen för boken, eftersom de är dom som 
arbetar i bokhandeln som i sin tur träffar kunden. Är det t.ex. en debutant, så arbetar vi 
mycket med att ta med författaren/illustratören ut för att personligen presentera boken för 
återförsäljare. Att skapa en "personlig relation" mellan boken och bokhandelsmedarbetarna 
betyder mycket för försäljningen.  
 
Kortfattat kan man säga att vi gör allt för att boken ska bli läst av så många i branschen som 
möjligt. Man behöver ju inte gå längre än till sig själv - man rekommenderar bara böcker man 
själv har läst och som man tyckte var bra. När kunden kommer till bokhandeln och frågar 
efter en bilderbok till barnbarnet ska bokhandelspersonalen rekommendera en av våra böcker. 
 
I andra hand riktar vi oss till andra förmedlare av barnlitteratur, det handlar om recensenter, 
tidningar, media, lärare, bibliotekarier osv.  
 
Slutligen vänder vi oss till bokköparen (dvs. ofta förälder, mor/farförälder till läsaren). Det 
gör vi dels via annonsering, hemsidan, mässor och dels via säljmaterial i bokhandeln (POS-
material).  
 
Via våra återförsäljare annonseras det för våra böcker i kataloger, tidningar osv. Det 
finansieras av ett marknadsföringsbidrag som vi betalar ut till återförsäljaren. 
 
Till läsaren, som i ert fall är under 12, vänder vi oss inte direkt. 
 
Utarbetas en marknadsplan? Hur gör ni? Är marknadsföringen riktad mot   
föräldrarna eller barnen? 
 
Ja, en marknadsplan utarbetas. Som består av de delar jag beskriver ovan. Marknadsföringen 
är riktad mot återförsäljare, förmedlare och köpare. Alltså inte mot barnen. 



 
Finns det några kriterier, lagar eller praxis som är specifika för   
barnboksbranschen när ni marknadsför er? 
 
Nej, vi lyder under de lagar som finns och de rekommendationer som Konsumentverket har 
tagit fram. 
 
Vilka kommunikationskanaler används? Varför dessa? För eller   
nackdelar? Har ni undersökt andra alternativ som fungerat mindre bra? 
 
Se ovan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.5 ABC Leksaker 
 
ABC leksaker startades av amerikanskan Leigh, och säljer främst sina produkter via Internet. 
Målsättningen med företaget är att erbjuda de bästa leksakerna som finns på marknaden. 
Specialister väljer ut det produkter som motsvarar deras krav och de väljer även ut de 
produkter som fått utmärkelser.  
På så sätt kommunicerar man med marknaden genom att både erbjuda kvalitet och säkerhet 
men även produkter som barn gillar. Produkterna kommer i huvudsak från USA och England, 
men en del Svenska produkter finns även representerade.  
Utmärkelserna används som guide för att hitta produkter som är starka på marknaden och som 
motsvarar föräldrars och barns krav. Marknadskommunikationen är på detta sätt redan 
upprättad med marknaden både vad det gäller föräldrar och barn. (www.abcleksaker.se) 
 
4.5.1 Intervjun med ABC Leksaker  
 
Vår kontakt med ABC Leksaker har skett med företagets chef Leigh. Nedan följer intervjun 
som även denna skett via mail; 
 
– Hur tänker ni när ni skapar budskap till barn? Tänker ni på att barnet ofta  
inte är köparen utan föräldern?  
 
Yes, I always think about this. I try to pick toys that appeal to parents and gift-givers, and 
those that do are often the ones that appeal to children and have good "play value". I select 
products that are award-winning, which means that they have been tested on children who 
enjoyed playing with them. I do not always pick what children say they most want - I don't 
carry very many plastic toys, no My Little Pony, almost no "famous" or movie-centered toys, 
and no electronic toys or video games. I hope parents want to find toys which are high-
quality, long-lasting, and which will build imagination in their children.  
 
– Hur utarbetas era marknadsplaner? Individuellt? Gemensamt med andra? Finns det  
några specifika regler ni måste följa?  
 
I am an entrepreneur, and the only one behind ABC Leksaker, so I follow my own rules, so to 
speak. I bring in talented people when I need support - in logo design, advertising layout, 
marketing communication, press releases, web design, translation, etc.  
 
It should be noted that certain aspects of my business are regulated by law. I am not allowed 
to advertise to children, and there is a fine line between advertising to them or to their parents. 
I am also not allowed to send unsolicited e-mails to individuals, so I maintain a close watch 
over my e-mail lists.  
 
– Hur lägger ni upp kommunikationsstrategin? Följer ni någon modell?  
 
I decide. I plan. I do. I look at competitive sites, and sites in other areas (interior design) that 
appeal to the same customer base but are not directly competitive. I am active in several 
business organizations, and draw from the ideas and expertise there. I look at the potential 
cost/benefit of many of my investments, though it is not possible for all. I use rebate codes to 
track the success of various campaigns.  
 



5. Analys 
 
I detta kapitel vill vi diskutera hur teorin tillämpas av företag i dag. Vi har med hjälp av våra 

intervjuer tagit reda på hur dessa företag tänker när de ska kommunicera sitt budskap och 

hur väl de stämmer överens med teorin som finns idag och med vår egen modell. Finns det 
spår av det tänk som vi vill åt i vår utvecklade modell i hur företag idag arbetar eller följer de 

blint den teorimodell som presenterades i punkt 3.8.2?  

 

Vi redovisar först en analys av varje företag enskilt och följer sedan upp med en komparativ 

analys företagen emellan. 
 
5.1 Analys av McDonald´s 
 
McDonald´s kommunicerar till marknaden med budskapet ”högt värde till lågt pris”. Dock 
finns det även en rad underliggande budskap som McDonald´s kommunicerar via, t.ex. är ett 
budskap att bara man kommer till McDonald´s så blir man glad och lycklig. Detta budskap 
finner man även på McDonald´s hemsida där de säger att McDonald´s är ett speciellt kul 
ställe för barn. Man försöker även medvetet påverka barnen att i sin tur påverka föräldrarna 
att gå dit, att t ex samla på de olika leksakerna som medföljer Happy Mealet kan vara en 
orsak. Josephine bekräftar att de på restaurangen jobbar med målet att alla barn t.ex. ska få 
ballonger. Vi tycker att detta är ett bra exempel för hur man arbetar mot barnen, med 
budskapet att McDonald´s är ett kul ställe där man kan leka och träffa kompisar. 
 
När McDonald´s kommunicerar till marknaden tänker de på de olika segment som är 
attraktiva att locka till snabbmatsrestaurangerna. Främst är det yngre tonåringar, 
ensamstående och mammor man vänder sig till. Men även till barn då det finns en barnklubb, 
som dock följer alla regler då det är upp till föräldrarna att godkänna denna, det medföljer 
även ett föräldrabrev med tidningen som kommer varannan månad. Vi tror dock att det som 
förälder kan vara svårt att inte säga ja till barnklubben då den innehåller så mycket som lockar 
barn men även för att McDonald´s så starkt signalerar att de är ett kul ställe och då speciellt 
för barn. Vi tycker att McDonald´s barnklubb är ett exempel på hur marknadsföring för barn 
går till. I och med att barnet är med i klubben blir barnet också medveten om McDonald´s 
produkter och kan i sin tur exempelvis tjata på mamma att de ska gå dit. Här kommunicerar 
McDonald´s med barnen via föräldrarna något som Anna på sätt och vis också bekräftar 
indirekt.  
 
TV som är McDonald´s huvudmedium marknadsför sig i princip mot hela familjen, även här 
blir barn naturligtvis lockade då de ser att det till exempel finns nya saker att samla på i 
Happy Meal. Men det blir i princip omöjligt att inte locka barn till restaurangen då de så starkt 
arbetar för att kommunicera med hela familjer. Josephine bekräftar även att McDonald´s till 
stor del lyckas med sin marknadsföring då det är extra mycket barnfamiljer som besöker 
restaurangen. 
 
När det gäller att följa den specifika modell som vi redovisade under teorin säger Anna att de 
inte direkt följer någon modell men att de i grunden kanske ändå gör detta. Strategierna 
bygger istället på att utvärdera hot, möjligheter och utmaningar och att sedan göra upp en plan 
för hur marknadskommunikationen ska se ut. Här tror vi att den modellen som finns med i 
Kotler och under vår teori del punkt 3.8.2, inte används för att denna inte längre hänger med i 
tiden. Istället tror vi att McDonald´s använder sig av ”vår” utökade modell då de 



kommunicerar med marknaden genom att vända sig mot både köparen och mottagaren av 
produkten.  
 
5.2 Analys av Rabén & Sjögren 
 
Vi har intervjuat Erik Titusson, Informations- och marknadsföringschef på Rabén & Sjögren. 
Erik berättar att Rabén & Sjögren framför allt marknadsför sig till sina återförsäljare, 
bokhandeln. Han menar att det är viktigt att personerna i bokhandeln får upp ögonen för 
produkten, boken, eftersom de är de som har kontakten med kunderna.  
 
I andra hand riktar sig deras marknadsföring mot tidningar, recensenter, media, lärare, 
bibliotekarier med fler eftersom det är de som förmedlar barnlitteraturen. 
 
Till sist vänder de sig till bokköparna säger Erik Titusson. Bokköparna i detta fall är oftast 
föräldrar, mor/farföräldrar till läsaren. Detta sker via annonsering och information på 
hemsidan och på mässor. De kommunicerar även med köparna via säljmaterial i bokhandeln.  
 
Återförsäljarna får ett marknadsföringsbidrag från bokförlaget för att annonsera om förlagets 
böcker i deras kataloger och tidningar säger Erik Titusson. Han säger även att de inte gör 
någon reklam till barn under 12 år. 
 
Vi tycker nog oss märka en underliggande tendens av att de tänker lite som vi menar i vår 
utvecklade modell, men de använder sig till större delen av den klassiska modellen i sin 
marknadskommunikation anser vi. De riktar sig till större delen av sin kommunikation mot ett 
segment, föräldrarna eller mor och far föräldrarna, och inte direkt till barnen.  
 
Indirekt kan man dock säga att de verkar vara medvetna om att de är två segment som ska 
tycka om och vilja ha produkten. Detta framför allt om man tittar på säljmaterial i 
bokhandeln. Förlaget har gosedjur och spel för att locka barnen att gå till just den hyllan och 
peka på en bok som mamma eller pappa helst ska köpa. Och spel och mjukdjur tycker 
föräldrar också är mysigt men framför allt uppseende väckande, så det lockar ju båda 
segmenten kan man säga. 
 
5.3 Analys av ABC Leksaker 
 
ABC Leksaker kommunicerar främst via Internet. Eftersom man kommunicerar med denna 
kommunikationskanal är det främst föräldrar eller presentgivare man riktar in sig på. ABC 
Leksaker är ett av de första företagen som kommer upp om man googlar leksaker och detta är 
attraktivt när föräldrar snabbt vill hitta leksaker till sina barn via Internet. Barnen hamnar 
utanför kommunikationen då vi tror att de inte aktivt söker information om leksaker på 
Internet när de är under 12 år. 
 
Vidare använder sig även företagen av produkter som redan är kända på marknaden och har 
erhållit utmärkelser och priser för att de är hållbara och lekvänliga för barn. Detta attraherar 
föräldrar då det är självklart för många att köpa produkter som klarar kvalitetskontrollen. 
 
Leigh säger att hon inte får marknadsföra sig till barn och att det är en fin linje mellan att 
kommunicera med föräldrarna. Leigh verkar här vara inne på vår utvecklade modell då vi 
uppfattar det som att hon inte riktigt tycker att man kan kommunicera med föräldrarna utan att 
kommunicera med barnen. 



 
5.4 Komparativ analys av McDonald´s, Rabén & Sjögren och ABC Leksaker 
 
McDonald´s, Rabén & Sjögren och ABC Leksaker är verksamma inom tre olika branscher 
mat, böcker och leksaker. Det råder stor skillnad produkterna emellan men alla företagen 
kommunicerar med marknaden dvs. barnen på ett eller annat sätt. McDonald´s använder sig 
främst av TV, och lockar med samlingsleksaker för Happy Meal. TV reklamen framhåller att 
McDonald´s är ett kul ställe, speciellt för barn och detta bekräftas även när man besöker 
restaurangen, då t.ex. ballonger delas ut till alla barn. Liknande lock metod används av Rabén 
& Sjögren. De kommunicerar via bokhandeln till barn med leksaker och spel som radas upp 
mellan böckerna. ABC Leksaker skiljer sig en del från de två andra och använder sig av den 
klassiska modellen där budskapet riktas främst mot segmentet föräldrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Slutsats  
 
Vi vill nedan återknyta till den problemformulering vi ställde upp i den inledande fasen; 
  
Hur kommunicerar företag sina produkter till barn under 12 år, då köparen inte är densamma 
som mottagaren? 
 
Enligt oss finns det luckor i den befintliga kommunikationslitteraturen om detta ämne. Vi 
skulle vilja se diskussioner om ämnet i litteraturen om kommunikation. Som det ser ut idag 
saknas denna diskussion om ”tänket” kring köpare och användare som olika personer. Vi vill 
att vår forskning och modell ska bidra till denna diskussion och uppmärksamma fenomenet, 
för att bidra till klarare kommunikation med två segmenten i samma budskap. 
 
De slutsatser vi funnit under uppsatsens gång har sin grund i de 
marknadskommunikationsteorier vi funnit och de teorier som vi själva skapat.  
McDonald´s, Rabén & Sjögren och ABC Leksaker, som är verksamma inom tre olika 
produktområden, följer till viss del indirekt vår modell enligt våra intervjuer, men det finns 
utrymme för ett djupare tänk kring den anser vi.  
Vi kunde urskilja att alla företag är väl medvetna om att det kommunicerar till barnen via 
föräldrarna och tvärtom, men att det gör det på olika sätt. 
 
Under uppsatsens gång har det inte gått att ta miste på att segmentet barn är ett mycket 
lönsamt segment för många företag. Trots utvecklingen av vår egen modell finns det självklart 
även en etisk och moralisk aspekt när det gäller barn och marknadskommunikation, detta 
tycker vi är viktigt att man tar hänsyn till som företag.   
 
6.1 Kritik mot vår studie 
 
Vi är medvetna om bristerna i vår undersökning. För att få en mer grundläggande plattform att 
utgå från hade det varit aktuellt att intervjua betydligt flera företag. På detta sätt hade vi fått 
ett mer generellt gångbart resultat. 
 
Ett annat problem vi mötte på under uppsatsens gång var företagens ovilja att tala om 
marknadskommunikation och barn, detta tycktes vara ett känsligt ämne för flera av de 
tillfrågade företagen. Många företag ville inte ens svara på frågorna medan andra absolut inte 
ville medge att man riktar marknadskommunikation till segmentet barn. Att företag reagerar 
på detta sätt beror antagligen på att Sverige kontrolleras relativt hårt av lagar och regler 
angående marknadskommunikation till segmentet barn.  
 
Vi kunde även ha gjort en mer grundläggande studie av företagens marknadskommunikation, 
så som reklamfilmer på TV eller annonser i dagstidningen och på så sätt granskat företagens 
strategier närmare.  
 
En annan kritik mot studien skulle kunna vara att företag säkert till viss del redan tänker som 
vi med vår modell, men det finns ingen teori om det än. Kanske är verkligheten före teorin i 
detta ämne och modellen kanske inte lika revolutionerande i praktiken som i teorin.  
 
 
 
 



6.2 Fortsatt forskning 
 
När det gäller fortsatt forskning finns det många olika infallsvinklar kring 
marknadskommunikation och segmentet barn. Undersökningen vi gjort skulle naturligtvis 
kunna utvecklas genom flera intervjuer och även genom att intervjua segmentet barn.  
Att forska kring hur barn uppfattar och tar emot budskap samt hur de påverkar familjen och 
dess inköp skulle kunna vara en ytterligare aspekt att forska vidare om. 
 
Det skulle även vara intressant att forska om begreppet köpare som inte den direkta 
användaren av produkten och urskilja flera typiska situationer än just den vi tagit upp med 
förhållandet förälder/barn.  
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