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SAMMANFATTNING 

Då teknikutvecklingen skapat nya vägar för konsumenten att tillgodose sig nyheter via 
dagstidningarna finns det behov inom tidningsbranschen att utveckla sina produkter för att 
tillgodose kunden. Att tidningslandskapet förändrats de senaste åren är tydligt, branschen 
har gått från att enbart ha en tryckt upplaga till att nu stå med konstant uppdaterade nyheter 
på webben. Denna förändring kom genom att användandet av Internet ökade utifrån 
förändrade preferenser hos läsarna. Det tidningarna idag står inför är således från ett annat 
perspektiv. Det har skapats produkter vars ändamål är att digitalisera läsandet, dessa 
läsplattor ger således nya kanaler för tidningsbranschen att nå ut med budskapen. Men hur 
ska denna produkts färdigheter utnyttjas på bästa sätt för att tidningslandskapet ska utveckla 
annonsmöjligheterna i framtiden? 

Studien har på uppdrag av Västerbottens Kuriren genomförts under höst terminen 2011. 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för den nya digitaliserade värld som 
tidningarna ställs inför. Att genom djupintervjuer som berör attityder och tankar skapa en 
grund till utvecklingen av plattformar som är attraktiva för tidningens annonsörer. 
Verklighetens tre parts förhållande mellan tidning, läsare och annonsör gör att vi på grund 
av komplexiteten valt att i huvudsak se på annonsörernas perspektiv. Vår studie baseras på 
kvalitativa intervjuer med annonsörer och expertis, detta tillvägagångsätt har då givit en 
djupare förståelse i ett relativt outforskat ämne.  

Vår studie visar på att den grundläggande kontakten är viktig för en djupare relation, 
annonsörerna belyser aspekter som, kreativitet, lyhördhet och återkoppling som viktiga 
delar. Det som framkommit i riktning mot att lösa vår problemformulering är att VK bör på 
ett eller annat sätt skapa en segmenteringsbas i sitt annonsutbud som kan styra 
annonsvisningar efter specifika kundgrupper. Att knyta an läsarens och annonsörens 
intressen ses då som en rimlig väg att vandra. Det framkom även tydligt från annonsörernas 
sida vikten av att läsaren ges möjlighet till interaktion. Detta kan således ses som en strategi 
för att utveckla den tekniska aspekten inom annonserna. Framtidens marknadskanaler gör 
att tidningsbranschen som helhet bör lyssna vidare expertis inom IT-utveckling, för att 
kunna förstå och förändra sina egna tankebanor om vad som idag redan är möjligt. 
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Detta inledande kapitel ska ligga till grund för läsarens förståelse, genom ämnesvalet 
skapas en grundläggande helhetsinsikt för att vidare smalnas av mot en 
problembakgrund som berör de aspekter morgontidningen står inför. Dessa aspekter 
konkretiseras vidare till problemformuleringen. Syftet med uppsatsen redogörs med dess 
avgränsningar för att skapa en bra plattform för vidare utveckling 

1 . 1  T i d n i n g s b r a n s c h e n s  u t v e c k l i n g  
Tidningsbranschen står idag inför ett av de största vägskälen i historien. Vi ser i nyheter hur 
stora globala tidningar hotas av nedläggning med anledning av att konsumenterna intar 
information från andra medier som Internet och Tv vilket i princip är en gratis tjänst. Ifall 
dessa tendenser håller i sig kan papperstidningens existens vara hotad. Detta problem kan 
då ge en snöbollseffekt av att mindre och mindre läser tidningen i dess ursprungliga format 
samt att företag inser att deras budskap inte når de förväntade antalet kunder, Detta kan 
direkt kopplas till det treparts perspektiv Gustafsson menar på är relevant för tidningar och 
dess annonsörer (Gustafsson, 2005, s. 9). The New York Times har till och med i 
uttalanden menat att de kommer inom snar framtid att sluta producera den traditionella 
papperstidningen på grund av minskat behov (IDG, 2010). Även den lokala nyhetspressen 
märker markanta förändringar i läsarnas beteenden. Eftersom det i dagsläget är gratis att 
konsumera nyheter via Internet står dessa tidningar inför svåra beslut som kan påverka dess 
överlevnad på sikt. Läsplattor är idag en ny kanal för budskap, annonser, nyheter med mera. 
Vi har en växande kultur att alltid vara uppkopplade oavsett tidpunkt och plats. Tidningarna 
kämpar idag med att hitta ett vinnande spår i den digitala världen (Andersson, 2011, s. 16). 
I denna process är det viktigt att vara väl förbered på förändringar och att utveckla det egna 
varumärket i takt med den tekniska utvecklingen. Västerbottens Kurirens första nummer 
utgavs 1900. Tidningen kom till som en motaktion till det rådande åsiktsmonopolet, några 
personer med liberala idéer ville skapa en tidning som motvikt till den rådande politiska 
situationen. Idag har VK gått från den klassiska dagstidningen till de nya media huset med 
bland annat gratistidningarna Nöjesmagasinet och Bil & bostad, inom koncernen finns även 
bolaget VK Radio som samarbetar med två av Sveriges största kommersiella nätverken. 
Den Umeå baserade Community siten Apberget.se ägs till 100 procent av VK koncernen. 
VK-Effekt är det gemensamma namnet på annonser i VK, VF, vk.se, folkbladet.nu, Mix-
Megapol och Rix FM. Alla mediesäljare säljer alla medier och kunderna behöver bara en 
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kontakt för att tillgodoses med behovet av annonseringsmöjligheter i tidning webb och 
radio. 

VK lanserade sin tidning på nätet 1997 via vk.se och är en av landets mest besökta 
landsortstidningar i Sverige med ca 2 miljoner besökare varje månad. Problemet idag är att 
det råder en gratiskultur på internet där användarna är van att slippa betala för tjänster 
(Åman, 2009). Utifrån denna gratis användning står de nu i ett skede där fokus behöver 
flyttas mot den nya tekniken dock utan att tappa den rådande marknadsandelen av annonser 
i den tryckta upplagan. Genom ämnet har vi valt att begränsa oss till hur de kan använda 
läsplattor som en ny kanal för att nå ut på marknaden. Fokus kommer att ligga på deras 
annonserande kunders attityder kring marknadsföringen och nya tekniker. Trots att vi 
befinner oss i begynnelsen av läsplattornas användande kan man ana den stora 
kommersiella potentialen och dess användningsområden i framtiden. Den digitaliserade 
marknadsföringen på webben har ökat vilket lett till att bruset på marknaden bara blir större 
och större då nyheter, reklam, sport, video och mycket annat tävlar om läsarens 
uppmärksamhet (Wakolbinger, Denk, & Oberecker, 2009, s. 360). Genom våra studier 
inom företagsekonomi har vi fått ett ökat intresse i hur företag kan utvecklas för att möta 
konsumenters efterfrågan. Via nya tekniska innovationer är det upp till företagen att 
anpassa sig efter konsumentens beteende, utifrån detta har vi valt att titta närmare på hur 
annonsering i tidningar kan utvecklas på nya mediekanaler. VK har en ambition att vara 
ledande aktören när det gäller att kunna erbjuda kompletta annonslösningar som tilltalar 
både läsare och annonsörer. För att göra det vill man vara med i utvecklingen av produkter 
inom mobila plattformar. Läsplattor tros vara den dominerande källan till hur läsare hämtar 
information, läser nyheter samt integrerar genom sociala medier. Denna kanal ser man 
således som central för att kunna erbjuda framtida annonslösningar med kommersiella 
budskap. Därför har vi tillsammans med VK avsett att studera hur man på bästa sätt ska 
utveckla och hantera dessa framtida potentiella marknader. 

1 . 2  D å  k o m m u n i k a t i o n e n  f ö r ä n d r a s  
Kommunikation har definierades genom årtionden som en process där information skickas 
från en sändare till en mottagare. En av de vanligaste modellerna för att ge en förståelse för 
kommunikation är the Shannon Weaver Mathematical model även kallad 
Transmissionsmodellen, Shannon (1949, s. 7) påvisar att kommunikationen är ett envägs 
förhållande där en sändare har ett budskap som den vill förmedla till en mottagare, de lyfter 
även aspekterna att sändaren måste skicka sitt budskap genom en ”kanal” för att nå 
mottagaren som måste kunna avkoda det egentliga budskapet i informationen. Till detta 
kommer även att budskapet måste gå igenom ett brus som lättast i dagens sammanhang 
beskrivas med de yttre faktorer som påverkar den sammansättningen som når mottagaren 
(Shannon, 1949, s. 7) 
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Att se på tidningens kommunikation av ett budskap som ett eller två partsförhållande är en 
beskrivande förenkling. Tidningarna står istället för ett trepartsförhållande med 
annonsörerna och läsarna där kommunikationen är viktig (Gustafsson, 2005, s. 8). 
Annonsperspektivet är det perspektiv sett utifrån att marknadsföringen är ett instrument för 
att skicka budskap. Konsumentperspektivet är där annonserna är en del av det mediala 
utbudet som ger kunden en grund för framtida köpbeslut. Slutligen visar han 
medieperspektivet som den tredje inriktningen, där reklamen kan ses som en del av den 
ursprungliga intäktskällan för massmediernas överlevnad. (Gustafsson, 2005, s. 8). Dessa 
perspektiv gör att det vi studerar kan anses som ett beroendeförhållande där alla parter 
måste vara nöjda för en hållbar produkt.  

Att Apple´s Iphone slog igenom på bred front av mer avancerade telefoner kan nog ingen 
ifrågasätta. Som ett steg i den ökade konkurrensen på marknaden valde Google att följa 
designen och utvecklingen till att skapa deras operativsystem Android som idag är det mest 
använda operativsystemet för mobiltelefoner (Virki & Carew, 2011). Googles 
operativsystem för mobiler och läsplattor är idag tillsammans med Apple´s operativsystem 
iOS bland de största mobila plattformarna som både kan användas på läsplattor och 
telefoner. Framförallt har dessa två operativsystem vuxit oerhört mycket de senaste åren 
(Virki & Carew, 2011). Då ett företag vill utveckla applikationer på de två operativsystem 
så uppkommer det direkt en del problem. Trots att produkterna ser relativt lika ut är det 
olika koder som styr programmen. Skillnaderna är att Apple´s produkter baseras på en kod 
som heter Objective-C, medans Googles produkter baseras på den öppna koden Linux. 
Detta gör att ifall en applikation skapas måste den vara kompatibel med båda plattformarna 
för att inte missa stora delar av marknaden (Wong, 2010, s. 36). Att göra detta är både dyrt 
och tidskrävande då det krävs två helt fristående databaser för att hantera applikationerna. 

Det finns i huvudsak två vägar att gå då man ska nå ut med produkter på läsplattor & 
smartphones, vi kommer kort redogöra för dessa två alternativ: 

Information 
source 

Transmitter Receiver Destination 

Noice source 

Message Signal Received Signal Message 

Fig. 1 
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1. Man skapar en så kallad native plattform, som endast är byggd för den speciella 
läsplattans operativsystem. Detta innebär att man måste göra en exakt likadan 
produkt för det andra operativsystemet på marknaden. 

 
 

 

 

 

 

 
 2. Man kan även skapa en applikation som bygger på samma teknik som man  
  utvecklar hemsidor på, genom nya verktyg som beroende på storleken på din skärm 
  kan anpassa hemsidans innehåll så det ser ut som en applikation. Denna utveckling 
  är relativt ny men har vuxit markant då teknologin utvecklas. Detta innebär också  
  att du som kund inte är beroende av vilket operativsystem du använder för att se  
  informationen 

 

 

 

 

Startpunkten för studien var hur dessa tankesätt kan utvecklas för att skapa en 
bredare förståelse som ligger till grund för ny produktutveckling. Med de 
kommunikationslösningar som idag är möjliga har vi utifrån tidningsmarknadens 
perspektiv valt att se på hur företagen kan utveckla sin annonsplattform för att tillgodose 
kundernas behov. Att hitta nya sätt för att skapa bra budskap och annonslösningar där 
reklamens genomslagskraft kan förbättras. Vi har således utifrån Tidningsbranschens 
utveckling och VK´s förutsättningar kommit fram till följande problemformulering: 

Applikation 2 Applikation 1 

UTVECKLARE 

UTVECKLARE 

Applikation byggd som hemsida 

Fig. 2 

Fig. 3 
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1 . 3  P r o b l e m f o r m u l e r i n g  

1 . 4  S y f t e  
Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för den nya digitaliserade värld som 
morgontidningen/tidningarna ställs inför. Utifrån VK´s situation som den ledande 
lokaltidningen i Västerbotten skapa en grund för framtidens utveckling av 
annonsmöjligheter på läsplattor och därmed fortsätta vara en attraktiv annonsportal. För att 
uppnå detta syfte måste vi från annonsörernas perspektiv öka insikten kring val av 
annonslösningar och hur dessa kan utvecklas. Ambitionen är även att visa på attityder och 
tankar kring läsplattans roll som kommunikationskanal och utifrån detta titta på vad som är 
möjligt att realisera.   

1 . 5  A v g r ä n s n i n g a r  
För att genomföra denna studie har vi valt att begränsa oss efter vad som är genomförbart 
men framförallt att se vad som kan vara meningsfullt med just vårt arbete. Vi har valt att 
rikta in oss mot produkttypen som kallas ”läsplattor” då VK anser att det är en viktig 
framtida kommunikationskanal för dem. Utifrån detta har vi valt att fokusera på annonsörer 
i Västerbotten (Umeå) som är en stor del av VK:s marknad. Denna avgränsning kan också 
motiveras med det faktum att vi i vår samverkan med VK egentligen fått en given 
avgränsning då det inte handlar om en efterfrågad studie som kan appliceras på hela 
Sveriges befolkning utan en nyfikenhet om just den marknad som VK opererar på idag. Att 
vi valt just läsplattan som kommunikationskanal beror också på att det är ett relativt nytt 
fenomen som det finns begränsad forskning kring men även att produkten som sådan 
lanserats och tagits fram av väldigt stora internationella aktörer vilket kommer driva 
utvecklingen inom denna typ av produkter. Då studien görs i samarbete med VK är det dess 
befintliga marknad idag som i första hand är relevant för studien. De flesta företag som 
annonserar i VK idag finns i Västerbotten vilket innebär att studien i första hand kommer 
omfatta de bolag som har sin bas i hjärtat av länet, det vill säga Umeå. För att nå den största 
allmännyttan med studien är det angeläget att nå en förståelse kring annonsörernas 
framtidsutsikter och attityder när VK vill in på nya marknader. 

1 . 6  B e g r e p p s f ö r k l a r i n g  
För att underlätta för läsaren har vi valt att ge en förklaring på de begrepp vi använder i 
studien. 

Hur kan VK utveckla sina annonslösningar på nya plattformar? 
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Läsplatta:     Läsplattan som begrepp i denna studie syftar till mobila   
   läsplattformar med internet möjligheter 

Operativsystem:  Ett operativsystem är den grundläggande kodningen som möjligör  
   användandet av produkten 

Native Plattform: Native plattform är ett operativsystem som är gjort för en enskild  
   produkt. 
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Till att börja med är det viktigt för läsaren att ta del av våra kunskaper och 
förhållningssätt. Det synsätt som forskaren besitter skapar grunden för den referensram 
av teorier studien bygger på. Vi kommer argumentera för det angreppssätt och motivera 
det mot problemet i förhållande till den teoretiska referensramen 

 

2 . 1  U t g å n g s p u n k t e r  
Utformningen av studien vilar mot den verklighetssyn forskaren har som utgångspunkt. 
Hermeneutiken kommer ursprungligen från den samhällsvetenskapliga historien där vi 
tolkar de situationer som uppkommer och således blir sanningen subjektiv utifrån dess 
sociala kontexter. (Bryman & Bell, 2005, s. 29) Dess motsats är det positivistiska synsättet 
som bygger på naturvetenskapens grunder där absoluta sanningar är någonting som byggs 
från en objektiv vetenskap (Bryman & Bell, 2005, s. 26). Vi som författare har en 
hermeneutisk verklighetssyn då vi anser att sanningen är en subjektiv tolkning av den 
verklighet vi lever i. Eftersom vi påverkas av sociala faktorer kommer våra beslut att 
grundas på våra tidigare upplevda sammanhang. Genom vårt arbete kommer dessa 
tolkningar och subjektiva föredragningar att spegla den metod och referensram av teorier vi 
väljer. Vi anser att en tolkning av verkligheten görs bäst genom att iscensätta en social 
kontext för att öppna nya aspekter genom studien. Detta innebär att respondentens 
berättelse inte är det centrala utan det är dialogen som snarare ligger till grund för 
tolkningen (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Därför berör vi inte den ontologiska 
inriktningen positivismen. Utifrån detta ser man tydligt att den vetskap vi tillgodogör oss i 
studien bör byggas på en metodik som skapar djup information om ett mindre antal objekt. 
Vi anser att det genom djupare information går att nå bättre kunskap gentemot en marknad 
som är i tillväxtfasen. Att vi ser på människor i dess sociala struktur som någonting som 
ständigt påverkar och påverkas ger en komplexare bild av de situationer vi står inför, vi 
bygger upp en bred infallsvinkel som kan ge oss en genomgående stark kunskap om 
forskningen vi bedriver utifrån den teoretiska referensramen. Vi går in i studien med tron 
om att människors beslut påverkas av den teknologiska utvecklingen i symbios med de 
sociala konstruktioner som föreligger. Genom diskussioner och muntliga vägningar skapas 
en bättre bild över beslutfattares intressen gällande utvecklingen vi står inför. Hur man 
angriper den problemställning man har utgörs av de ontologiska frågeställningarna. Vi 
anser att det sociala kontexter inte bara skapas utan också revideras ständigt genom våra 
interaktioner. Detta visar på en konstruktionistisk ståndpunkt. Dock kan vi erkänna andra 
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kunskapsbildningar, i vår referensram har vi använt teorier som inte kan förklara de sociala 
konstruktionerna men ändå lyfter aspekter som kan vara relevanta för studien. Dessa 
modeller har vi sett mer som referenspunkter och inte som normativa verktyg. 

2 . 2  F ö r f ö r s t å e l s e  
En forskningsgrupp med hermeneutiskt synsätt har en syn som bygger på kunskaps 
tolkningar och förståelse av subjektiva interaktioner. Den visar på kritik mot den 
positivistiska sanningen då studier på den sociala verkligheten bygger på en vidare logik. 
Den avgörande skillnaden finner man i handlingarnas centrum då hermeneutiken visar på 
att det sociala samspelet och handlingarna påverkas av andra personers delaktighet. 
(Bryman & Bell, 2005, s. 26) Därmed står vi som forskare inför problematiken att genom 
en viss subjektiv bedömning ändå förmedla en objektiv bild av den insamlade forskningen. 
Då vi styrs av våra tidigare händelser i livet tänker vi här ge visa på våra erfarenheter vi 
skapat oss. Detta för att ge läsaren en tydligare bild av hur vår förförståelse har påverkat 
arbetsprocessen i teori och metod kapitlen. 

2.2.1 Teoretisk förförståelse 
Vår teoretiska förförståelse har vi inhämtat under vår studietid på Handelshögskolan i 
Umeå där vi båda läst Civilekonomprogrammet men med de olika inriktningarna 
finansiering respektive marknadsföring. Vi har båda läst marknadsföring A under vår första 
termin men har som beskrivet senare valt olika inriktningar vilket medfört att vår förståelse 
för marknadsföring således ligger på olika nivåer. Vi har dock sett detta som någonting 
tilltalande för studien då våra infallsvinklar från olika perspektiv skapat en bredare 
kunskapssyn snarare än att vår gemensamma förförståelse drabbats. Vi ser det som att vi 
besitter goda kunskaper i ämnet marknadsföring men att den specifika kunskapen inom 
området ägs av den som fördjupat sig i ämnet. Detta har medfört att vi har haft en syn på 
fenomenet från ett marknadsföringsperspektiv och valt att analysera detta för att öka 
förståelsen. Det är rimligt att denna teoretiska erfarenhet kommit att prägla studien och 
inneburit att vi inte observerat alla infallsvinklar som skulle ha varit till nytta. Vår 
teoretiska förförståelse har tillsammans med kunskapssynen och forskningsansatsen 
bidragit till vår forskningsstrategi (Johansson Lindfors, 1993, s. 76). En fördjupning inom 
andra teoretiska områden hade fört oss mot andra infallsvinklar och förmodligen också 
andra slutsatser. Detta är en problematik läsaren skall vara medveten om även om det är 
svårt att förutsäga exakt vilka effekter vår teoretiska förförståelse haft för studien. För att 
bygga vår teoretiska referensram har vi till en början sökt oss genom publicerade verk och 
kurslitteratur som vi använt under studietiden. Utifrån denna litteratur har vi skapat oss en 
bred förståelse kring ämnet. För att angripa problematiken med teorier har vi gått djupare in 
i vetenskapliga artiklar, det är således där merparten av våra referenser är hämtade. Då vårt 
projekt har egenskaper av en kvalitativ studie har vi sett det som viktigt att ha en bred 
teoretisk referensram men samtidigt vara öppen för att oförutsedda insikter mycket väl kan 
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komma att dyka upp under arbetets gång. Vår teoretiska förförståelse har givetvis påverkat 
hur vi byggt upp den referensram vi använt men då vår kunskap baserats på tidigare studier 
inom området har vi styrkt undersökningens trovärdighet.  

2.2.2 Praktisk förförståelse 
Då vi båda är födda i mitten av 80-talet ligger det i vår natur att följa med i den tekniska 
utvecklingen. Genom våra tidigare anställningar har vi kommit i kontakt med de sociala 
kontexter som berör konsumenter och försäljning. Vi har båda en teknisk färdighet som gör 
att vi är införstådda i mediers utveckling de senaste åren, där sociala medier och ny 
teknologi är ständigt återkommande. En av oss har jobbat med kundtjänst på ett statligt 
företag där kontakten med konsumenter har skapat en inblick i kunders behov vid 
försäljning. Gällande produktutveckling och marknadsföring har vi en mindre förförståelse 
då en av oss jobbat med marknadsföring innan studietiden finns det en praktiskt ram för 
arbetet inom denna kategori. Utifrån dessa erfarenheter har vi en god inblick i vad som 
krävs för att skapa en tilltalande produkt för konsumenten. Angående marknaden vi blickar 
mot gällande företagskunder har vi genom våra praktiska erfarenheter kunskap om 
beslutsfattande och uppföljning i organisationer. 

2 . 3  A n g r e p p s s ä t t  
Den kvantitativa studien utgår som oftast från en deduktiv ansats med positivistiskt 
verklighetssyn medan den kvalitativa studien generellt bygger på en induktiv ansats med 
teorigenerering som ett subjektivt tolkande och konstruktionismen som ontologisk 
inriktning (Bryman & Bell, 2005, s. 40). Skillnaden är dock inte svart eller vit utan den ena 
sidan rymmer oftast drag från andra, vilket gör att en kvalitativ studie kan användas som 
data insamlingsstrategi även i en studie med deduktiv ansats. Det finns flertalet forskningar 
gjorde med just den kvalitativa studien som teoriprövning istället för generering (Bryman 
& Bell, 2005, s. 41). Vi har utgått från en deduktiv utgångspunkt men haft induktiva inslag 
i empirin och analysen vilket Johansson Lindfors (1993, s. 59) beskriver som en gyllene 
medelväg. Vi har valt att utgå från dessa sidor av de metodologiska ståndpunkterna då 
marknaden vi undersöker är ny och förhållandevis outforskad där de sociala 
konstruktionerna spelar en central roll. Arbetets gång har till en början präglats genom 
framtagandet av en teoretisk referensram, vilket kan sägas utgöra de deduktiva inslagen i 
vår studie. Trots detta har det alltid funnits ett induktivt inslag med tanken att nya teorier 
utanför vår referensram kan ha betydelse för studiens analys. Genom den kvalitativa 
forskningsstrategin måste vi skapa oss en förståelse för hur de kommersiella kunderna ser 
på den nya utvecklingen och hur de i framtiden vill marknadsföra sina produkter mot 
konsumenterna. Vi vill skapa oss en djupare insikt i hur de kommersiella kunderna 
värdesätter annonser i tidningen kontra nya medier och vad som kan öka mediers 
genomslag och tillvägagångssätt vid försäljning av annonsplatser. Med detta som grund vill 
vi förstå kundernas behov och hur det kan tillgodoses på bästa sätt. Således kommer 
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undersökningen utifrån annonsörernas perspektiv försöka spåra motiven vid val av 
annonslösningar men även det man saknar och vill se mer av i framtiden. Ett sidoperspektiv 
lyfts också in där expertis på området informatik ger deras tankar på hur mediebranschen 
lämpligast sätt kan tillmötesgå dessa behov. 

2 . 4  T e o r i b i l d n i n g s p r o c e s s e n  o c h  k ä l l k r i t i k  
Då nya kanaler för nyhetsmedia är ett relativt nytt fenomen finns det sparsamt med 
forskning kring det vi vill öka förståelsen för. Detta har inneburit att området emellanåt 
upplevts outforskat och därmed också invecklat att överblicka. Vi valde att utgå från den 
företagsekonomiska vetenskapen och rörde oss mot marknadsföring då denna gren kan 
förklara avsnitt av det vi vill undersöka. Även om Johansson Lindfors (1993, s.88) anser att 
ett problem bör undersökas utifrån flera teoretiska perspektiv så är vårt val av ämne också 
motiverat utifrån att vi under processen för studien haft en öppenhet gentemot andra teorier 
där nya områden getts utrymme. Vår teoretiska referensram, baserad på marknadsföring, 
har därmed mer fungerat som stöd då vi haft som utgångspunkt att komplettera med det 
som bäst kan beskriva tänkbara utvägar för vårt problem. Således har vi i teoribildningen 
utgått från att litteratursökningen skulle fortlöpa tills den teoretiska mättnaden uppfyllts 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 88). Våra kunskaper inom marknadsföring har styrt 
tillvägagångssätt och sökord i letandet av teorier inom området. Vi har i första hand använt 
oss av vetenskapliga artiklar. I de fall det varit nödvändigt har vi använt kurslitteratur med 
Jobber & Fahy och Kotler då vi skapat vår teoretiska referensram. Präglande för studien har 
dock varit att stärka teorierna genom vetenskapliga artiklar eller att gå vidare mot 
originalkällan. När vi letat artiklar har vi främst utgått från databanken Business Source 
Premier och Google Scholar för att hitta relevanta och aktuella artiklar på området. 
Aktualiteten har dock inte överdrivits då nya datum på artiklarna i sig inte behöver innebära 
bättre och mer relevanta slutsatser (Johansson Lindfors, 1993, s. 89)   
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Med den teoretiska referensramen vill vi sätta läsaren in i de teorier som berör en 
produktlansering. Vi utgår från produkten och dess kärnvärden för att sedan visa de 
olika stadierna i produkters livslängd. Konsumentbeteenden och relationer berör vi då 
det är viktiga inslag i en lyckad produktlansering. De sista tre nivåerna av vår teoretiska 
referensram rör produktens lansering, här kommer teorier rörande segmentering, 
positionering och kommunikationsstrategier in. 

 

Den Teoretiska Referensramens Uppbyggnad 

 

  

 

 

 

 

 

 

3 . 1  P r o d u k t e n  
Produkters utveckling och vilka värden de har är viktiga aspekter vid en lansering, genom 
att titta på produkters olika värden kan man urskönja tre teoretiska ståndpunkter som bör 
beaktas (Jobber & Fahy, 2006, s. 140; Kotler , Wong,  Saunders, & Armstrong, 2005, s. 
539.) Jobber & Fahy (2006, s. 141; Kotler et al., 2005, s. 539) menar att en produkt har 
alltid någon form av kärnvärde, detta är produktens karaktärsdrag och det den är designad 
för att användas till. Den andra ståndpunkten är hur produkten ser ut, vad den har för 
speciella användarmöjligheter, vilken kvalitet som den bär med sig och hur den är 
paketerad. Det tredje och sista sättet att utvärdera en produkt innehåller varumärkets värde, 
garantier, extra tjänster, distribution och installation. Detta strategiska sätt att se på en 
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produkt har förändrat nyskapandet av produkter eftersom företag alltid försöker hitta 
någonting som särskiljer den nya produkten från marknaden i övrigt.  

Läsplattans introducerande har bidragit till att ett stort antal tidskrifter varit tvungna att 
anamma nya idéer om hur de ska kunna utvecklas på marknaden (Anderson, 2011, s. 19). 
Andersson (2011, s. 16) menar att läsplattan kan sägas komma som en skänk från ovan då 
den öppnat många möjligheter som kan bromsa upp den gratiskultur som råder på nätet. 
vidare nämns att utökade innehåll på nya plattformar kan ge ett mervärde med incitament 
för konsumenter att betala för tjänster och nämner Spotify, ett musikprogram som släppte 
sin gratisversion på nätet. Senare introducerade ett premium abonnemang som kunderna då 
också kunde använda off-line på sin telefon.  

Andersson (2011, s. 16) menar att läsplattan öppnar denna dimension för tidskrifterna då 
innehållet på webbtidningen kan upplevas smått och svårläst på dagens telefoner men att 
läsplattans större skärm kombinerat med mobiliteten löser detta. Cocheo (2010, s. 20) 
nämner också mobiliteten men även dess användningsmöjligheter som läsplattans starka 
sida. Huruvida detta knyter upp tidningsbolagens problem kvarstår att se men det vrider 
problembilden mot en mer positiv riktning än tidigare (Anderson, 2011, s. 16). Om det 
öppnas möjligheter i och med läsplattans intåg på marknaden så finns det i samma skede 
orosmoln som ännu är svåra att förutsäga hur de kommer att hanteras. Med tillväxten av 
den digitaliserade marknaden ökar också risken för distribution och spridning av 
piratkopierat material något som tidningsindustrin varit relativt förskonade från. Men 
Anderson (2011, s. 18) menar att tidningsindustrin står inför en stor förändring och att detta 
är ett problem man måste se över. För bokförlagen har det inneburit till viss del ett 
uppsving med e-bokhandeln men samtidigt fött mer konkurrens inom denna marknad. För 
tidningsindustrin finns det anledning att dra lärdom av misstag som gjorts för att hitta en 
passande väg in på läsplattan. (Anderson, 2011, s. 19)  

3 . 2  P r o d u k t e r s  s t a d i e r  o c h  l i v s l ä n g d  

3.2.1 Produktlivscykeln 
När man tittar på produkters livslängd kommer man ofta över teorin om produktlivscykeln, 
denna teori beskriver hur en produkt går från ett tidigt stadie i utvecklingen genom olika 
faser för att senare avknoppas från marknaden. (Hover, 1975, s. 788) 

Introduktionen – Det första stadiet 

Under introduktionsfasen är oftast produkterna starka kostnadsbärare som inte genererar 
några större intäkter för företaget, då stora kostnader ligger i uppstartsfasen som 
marknadsföring, utveckling och testning är denna del av produktlivscykeln ett 
kontroversiellt stadium (Hover, 1975, s. 788). Då många produkter inte ges chansen att 
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utveckla sin fulla potential eftersom kostnaderna för lanseringen överstiger det som 
budgeterats. För att minska introduktionsfasens längd är det alltid fördelaktigt att ha ett 
starkt varumärke bakom produkten. Då det skapar indirekt en större efterfrågan genom 
varumärkeskoppling. (Kotler et al., 2005, s. 606) 

Tillväxtfasen – Det som skapar framtidens utveckling 

Hover (1975, s. 788) beskriver att produkter som genomgår tillväxtfasen kännetecknas 
oftast genom att marknadsandelarna och vinsten ökar. Eftersom tillväxtfasens excentriska 
process visar på en markant ökning av produktens användande är det här viktigt att 
utvecklande och återköp skapas för att hålla tillväxtfasen så lång som möjligt. (Kotler et al., 
2005, s. 607) 

Stagnationsfasen – Den intensiva perioden 

När en produkt når stagnationsfasen har vi nått höjdpunkten i efterfrågan och tillväxten är 
inte lika kraftig som tidigare, några viktiga förutsättningar för att hålla stagnationsfasen så 
lång som möjligt så den inte blir avtagande är att bevaka sina marknadsandelar och fortsätta 
med en intensiv distribution. (Hover, 1975, s. 788) Ofta försöker man här locka tillbaka 
sina tidigare kunder för att göra återköp eller uppgradera sina produkter. (Kotler , Wong, 
Saunders, & Armstrong, 2005, s. 607) 

Avtagandefasen – Då produkten inte räcker till 

När en produkt nått avtagandefasen i livscykeln har den svårt att mäta sig med nylanserade 
produkter i samma genrer, Här försöker man endast ta ut de sista kronorna från produktens 
värde utan nya investeringar (Hover, 1975, s. 788). Ofta inleds denna avtagande fas med att 
ny teknologi introduceras eller att konsumenternas preferenser förändras. Beroende på hur 
förändringarna konkretiseras på marknaden är den avtagande fasen olika lång. (Kotler et 
al., 2005, s. 609) 

3.2.2 Boston Consulting Group Matrisen (BCG)  
BCG matrisen bygger likt produktlivscykeln på att marknadens produkter intar olika faser 
beroende på dess attraktionskraft. BCG matrisen skiljer sig dock från produktlivscykeln då 
man fokuserat på fyra kategorier som en produkt kan befinna sig i. Dessa viktas olika i 
förhållande till marknadsandel och marknadstillväxt för att skapa en så komplett 
produktportfölj som möjligt för företaget (Jobber & Fahy, 2006, s. 150; Hambrick, 
MacMillan, & Day, 1982, s. 514). BCG matrisens enkelhet är dess styrka då produkterna 
kategoriseras enligt: 
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Stjärnorna (Stars): Marknadsledande produkter på tillväxtmarknaderna, dessa är 
framgångsrika i portföljen men har fortfarande en stor tillväxtpotential. (Hambrick et al., 
1982, s. 514) 

Problem Barn (Wild Cats): De stora kostnadsbärarna med låg lönsamhet, dessa produkter 
bör ses över för strategiska förändringar som exempelvis, ökade investeringar för att skapa 
en mer efterfrågad produkt, ökade priser i samband med minskade 
marknadsföringskostnader eller att man slutar tillverka produkten. (Jobber & Fahy, 2006, s. 
151; Hambrick et al., 1982, s. 514) 

Kassakor (Cash Cows): De produkter i portföljen som har en hög lönsamhet och låga 
investeringskostnader, samtidigt som de har en stor marknadsandel och låg tillväxt. (Jobber 
& Fahy, 2006, s. 151; Hambrick et al., 1982, s. 514) 

Hundar (Dogs): De svaga produkterna på lågtillväxtmarknaden. Oftast har dessa produkter 
inte varit tillräckligt attraktiva för att skapa en marknadsfördel vid lanseringen och således 
fått en stagnerad utveckling. (Jobber & Fahy, 2006, s. 151; Hambrick., 1982, s. 514) 

Denna matris visar att man kan utvärdera sina produkter för att skapa bättre och mer 
attraktiv portfölj. De visar även att vissa produkter som kan vara olönsamma trots allt inte 
bör sluta produceras. Ett starkt varumärke eller produktens kärnvärde kan ligga till grund 
för detta. (Jobber & Fahy, 2006, s. 151) 

3 . 3  V a r u m ä r k e s b y g g a n d e  
Varumärken har en tydlig påverkan på människor i samhället, ur ett ekonomiskt, religiöst, 
sportsligt, kulturellt och socialt perspektiv (Kapferer, 2008, s. 8). Varumärket har därför en 
allt mer betydande roll i ett företags utveckling för att bibehålla konkurrenskraften och 
utveckla sina relationer med konsumenterna (Melin, 1999, ss. 9-10). När man förhåller sig i 
marknader för utveckling är det egna varumärket ofta starkt förknippat med eventuella 
risktaganden och erfarenheter. Då nya produkter ska in på marknaden bör man därför se 
över sitt varumärke och hur det fungerar tillsammans med dessa. Detta utgör grunden i 
byggandet av ett bra varumärke. (Jobber & Fahy, 2006, s. 145) För att utveckla ett redan 
starkt varumärke krävs det större implementeringsåtgärder vid produktlanseringar. 
Anatomin bakom varumärkes positionering menar Jobber and Fahy (2006. s145) ligger till 
grund för den framtida utvecklingen. Anatomin bakom varumärkes positioneringen utgörs 
av 

Varumärkets Arv: Den bakgrund och historia varumärket har. Aaker (2004, s. 7) 
menar att arvet är en viktig del att för att skapa samma framgång med den nya 
produkten. 
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Varumärkets Tillgångar: Varumärkets färdigheter jämfört med andra konkurrenter. 
Aaker (2004, s. 7) menar att alla företag har olika tillgångar i sina varumärken. Det 
handlar således om att skapa en fördel gentemot konkurrenterna. 

Varumärkets Personlighet: är de karaktärsdrag varumärket förmedlar, dess 
personlighet speglar vad man tror och tycker det är utifrån det sätt det är 
marknadsfört(Plummer, 2000, s. 81). 

Varumärkets Marknad: På vilka marknader varumärket distribueras. Att vara på en 
lokal marknad och stärka sitt varumärke menar Aaker ( 2004, s. 9) ger två fördelar, 
den första är att konsumenterna som finns nära varumärket visar det genom att köpa 
produkten från det framgångsrika företaget. Den andra är att företaget kan skapa 
sina produkter utifrån hur den rådande kulturen är på den lokala marknaden. 

Varumärkets Värden: Varumärkets kärnvärde och det som varumärket förknippas 
med. (Plummer, 2000, s. 80) förklara detta som att värdet är det som varumärket 
förknippas och slutligen är det var enskild konsument som bestämmer detta. 

Varumärkets Reflektion: Det som kunden får i utbyte från varumärket vid 
interaktion. Aaker (2004, s. 8) Menar att det inte bara är produktens nytta som 
kunden kommer reflektera över, utan hela processen kring produkten kan skapa en 
förändrad upplevelse. 

I varumärkesutvecklingen har de anställda en aktiv roll då de är ansiktet utåt mot kunderna. 
Det är alltså grundläggande att de anställda har kunskapen för att kunna hantera kundmöten 
på ett sätt som stärker den bild av varumärket man vill uppnå. Således kan man säga att de 
anställda till stor del utgör varumärket och uppfattningen av organisationen. (Wilson, 
Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2008, s. 272) För att nå den önskade 
varumärkesuppfattningen behöver alltså anställda inom organisationen de rätta verktygen 
för att skapa detta. Frontpersonalen är de som får kunderna att emotionellt knyta an till 
varumärket vilket är angeläget för en långsiktig och stabil relation. I erbjudandet av tjänster 
är det extra betydelsefullt att de som representerar företaget lever upp till det som 
kommuniceras utåt från organisationen genom exempelvis kundlöften och erbjudanden så 
att agerandet från organisationen upplevs konsekvent och trovärdigt. (Morhart, Herzog, & 
Tomczak, 2009, s. 123) 

Morhart et al., (2009, s. 124) menar vidare att personalens varumärkes beteende påverkas 
av ledaren, hur väl personal fått sina behov uppfyllda samt hur de motiveras i sitt arbete. 
Olika ledarstilar påverkar hur personalen beter sig och i slutändan hur varumärket uttrycks.  
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Morhart et al., (2009, s. 138) anser att ledarstilen är det som påverkar hur 
personalen agerar i kundmötet och är därför den centrala detaljen i hur man skall få 
personal att verka i linje med det man vill representera. Man studerade två olika ledarstilar, 
”transactional leading”(TRL) och ”transformational leading”(TFL) där TRL bygger på att 
klara direktiv sätts upp för anställda och belöning ifall målen uppnås TFL grundar sig på att 
ledaren försöker få medarbetarna att dra åt samma håll genom att se till personalens egna 
övertygelser och värderingar (Morhart et al., 2009, s. 123; Longshore, 1987, s. 756). En 
kombination av båda stilarna är det som skapar de rätta förutsättningarna för ett positivt 
varumärkesbyggande men att miljön inom organisationen ändå bör domineras av en 
ledarstil inspirerad av TFL (Morhart et al., 2009, s. 138). 

3 . 4  K o n s u m e n t b e t e e n d e  

3.4.1 Betydelsen av ett gott rykte 
Att skapa en god och tillfredställande upplevelse för konsumenten är ett av det viktigaste 
och mest naturliga sättet att skapa en grogrund för positiv word-of-mouth(WOM) (Wilson 
et al., 2008, s. 42). WOM har visat sig ha dels kraftfullare kortsiktiga effekter men även en 
mer långsiktig påverkan än traditionell marknadsföring via media eller events (Trusov, 
Bucklin, Pauwels, 2009, s. 95).  För tjänsteföretag är det också extra viktigt att kunna ha 
uppsikt över vilket rykte man har bland konsumenterna och i processen för att kunna styra 
denna detalj är det därför angeläget att känna till konsumenters beteende i olika situationer. 
(Wilson et al., 2008, s. 42) 

 

3.4.2 Från upptäckt av behov till köp 
Konsumentens resa från upptäckt till köp kan delas upp i sex stadier som börjar med att 
konsumenten upptäcker ett behov och då börjar söka efter information. Detta för att hitta 
bra alternativ för det upptäckta behovet.  

 

Efter informationssökningen sker en utvärdering av alternativ som finns tillhands och 
slutligen kommer konsumenten till stadiet då själva köpet av tjänsten eller produkten utförs. 

Behov Upptäcks Informationssökning Utvärdering av 
alternativ Köp Konsument 

upplevelse Utvärdering av köp 

Ledarskap Personalen behov 
tillfredställda 

Personalens 
motivaationskälla 

Personalens beteende 
för 

varumärkesbyggande 

Fig. 5 

Fig. 6 
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(Wilson et al., 2008, s. 31) Inom marknadsföring bildar dessa steg en väletablerad modell 
även om den vanligtvis redogörs enbart för de fyra första stegen i processen (Shao, 
Lye,Rundle-Thiele, 2008, s. 799). 

3.4.3 Organisationers beteende 
Konsumentgrupper påverkar varandra vid köpsituationer, komplexiteten avgörs av vilken 
produkt eller tjänst som valet står inför, där det personliga faktorerna som ålder, kulturell 
bakgrund, livsstil och ekonomisk situation är avgörande vid beslutet (Kotler et al., 2005, s. 
264). Konsumentens köpprocess definieras genom fem roller, att definiera dessa mot 
konsumenten är den stora svårigheten då verkligheten inte är statisk. (Kotler et al., 2005, s. 
264; Livette, 2007, s. 243) 

Initiativtagaren: Den person som föreslår produkten för gruppen, på den privata marknaden 
är det oftast vänner eller bekanta som ger denna insyn i produkten. På företagssidan kan det 
vara samarbetspartners eller anställda. (Kotler et al., 2005, s. 262; Livette, 2007, s. 246) 

Påverkare: Då informationen om produkten har framkommit finns det ofta en påverkare 
som kan ge sin expertis inom området som till exempel försäljningspersonal eller andra 
kunniga inom produktsegmentet. (Kotler et al., 2005, s. 262); (Livette, 2007, s. 246) 

Beslutare: Den som tar beslutet angående köpet och ger sitt slutgiltiga godkännande att 
köpa produkten. (Kotler et al., 2005, s. 262; Livette, 2007, s. 250) 

Köpare: Behöver inte vara samma person som beslutare, det är den person som gör det 
egentliga köpet åt beslutaren. (Kotler et al., 2005, s. 262; Livette, 2007, s. 243) 

Användare: Den person som slutgiltigt kommer att använda produkten är den sista rollen. 
Här kan ofta en användare ses som den som ska dra nytta av produktens egenskaper för att 
tillgodose sitt behov. (Kotler et al., 2005, s. 262). Livette (2007, s. 243) menar också att 
köparen även kan inta rollen som användaren. 

Rollerna en konsument intar beror på de förväntade aktiviteter dess närstående har på dem, 
varje roll bär med sig en status som återspeglar dess påverkan på sin omvärld. Utifrån roll 
och status kan alla de som ingår i processen definieras som det beslutande organet när ett 
köp ska göras (Kotler et al., 2005, s. 262; Livette, 2007, s. 250) 

3 . 5  K o m m u n i k a t i o n ,  S e g m e n t e r i n g  &  P o s i t i o n e r i n g  
Kommunikationsteorier är ett brett ämne som grundläggande kan delas in i en eller 
tvåvägskommunikation, Där envägskommunikationen utgörs av att ett budskap förmedlas 
från en sändare till en mottagare utan direkt återkoppling, (Shannon, 1949, s. 7). Under ett 
tidigt stadium av envägskommunikationen lanserades Transmissionsmodellen även kallad 
Mathematical model of communication (Shannon, 1949, s. 7). Denna modell användes 
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flitigt under 1900-talets mitt för att beskriva den process som ett budskap färdas från 
sändare till mottagare. Utöver transmissionsmodellen finns det flertalet  
kommunikationsmodeller. En skillnad mellan de första grundläggande modellerna för 
kommunikation var att transmissionsmodellen saknade någon form av återkoppling till 
sändaren vilket då ses i andra traditionella modeller (Lasswell, 1948, s. 220; Duncan & 
Moriarty, 1998, s. 2). Tvåvägskommunikationen definieras som ett utbyte där sändaren 
skickar budskapet till mottagaren som därefter återkopplar hur den uppfattat det och blir då 
sändaren som skickar informationen till mottagaren. En nyare tankebana beskrivs av Stern 
(1994, s. 8) som menar att kommunikationen inom den nya annonseringen snarare är en 
process där interaktionen kräver en aktivare mottagare och på så sätts skapas en 
återkoppling till annonsören. Sedan internets banbrytande intrång har det uppkommit fler 
teorier rörande Internet marknadsföring och hur den ska bedrivas.  Internet marknadsföring 
är den snabbast växande direkta marknadsföringskanalen (Kotler & Armstrong, 2010, s. 
528). Det sista åren har kommunikationen förändrats, att kontakta kunder via mail, tv, 
tidningar börjar bli allt mindre vanligt. Istället har en kultur av nya kommunikationsverktyg 
växt fram för att lösa problem. Att använda sökmotorer för att lösa problem och att 
kontakta vänner bekanta eller främlingar för att få ett svar är den nya teknikens utveckling 
(Scott, 2010, s. 19). För att kommunicera ut ett budskap fanns det tidigare i huvudsak två 
vägar att välja, antingen kunde man köpa reklam i media eller så kunde man skicka en 
pressrelease till de redaktionella avdelningarna och hoppas på att artikeln skulle skrivas 
(Scott, 2010, s. 20). Scott (2010, s. 20) Menar vidare att vi idag har ett bredare register att 
arbeta från, dels har vi den egna hemsidan som kan byggas upp med fakta och hjälp för 
konsumenten i interaktion med företaget, där det handlar om att skapa en tillfredsställelse 
och nyfikenhet utifrån den reklam som kunden kan ta till sig. Sen har man det sociala 
nätverken som fungerar som en kanal där konsumenten kan tillgodogöra sig information 
utifrån deras egna premisser. Att kommunicera via sociala medier kräver en viss kunskap, 
Scott (2010, s. 22) beskriver dessa 12 steg som ska tas i beaktande vid implementeringen av 
den sociala kommunikationen.  

1. Sikta på en specifik kundgrupp 
2. Visa din kunskap utifrån andra sidor än vad din produkts syfte tjänar till 
3. Använda länkar i massor, till andra branschorganisationer och anställda 
4. Främja Interaktionen för läsarna 
5. Delta online i diskussioner och gör din röst hörd 
6. Gör det enkelt att hitta dig, uppmuntra andra att bokmärka din hemsida 
7. Experimentera och våga prova nya saker, allting kan revideras enkelt 
8. Visa dig för den du är, låtsas inte vara någonting bakom datorn 
9. Visa hänsyn till andras åsikter och publicera ingenting utan tillåtelse 
10. Var noga med att inte publicera någonting utelämnande 
11.  Var ärlig, hitta aldrig på en konsument upplevelse 
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12.  Beröm andra människor inom sociala medier som du använt information från. 

Dessa 12 punkter kan ses som en handledning för att öka kunskapen för den nya 
kommunikationen. 

”There is no such thing as an expert in social networking – we are all learning as we go!” 
(Scott, 2010, s. 22) 

3.5.1 Segmentering 
Att segmentera en marknad utifrån förutbestämda variabler har varit en viktig del i 
marknadsföringen av produkter ända sedan 50-talet. (Smith, 1956, s. 1) Ordet segmentering 
som ett strategisk val inom marknadsföringen beskrivs som det medvetna valet företagen 
gör för att produkten ska mottagas av en marknad som efterfrågar den. Då segmenteringen 
utgår från hela marknaden och delar den sedan i mindre delar utifrån gemensamma 
nämnare, skapar det en enklare bas att skicka budskapet till konsumenten (Smith, 1956, s. 
6). Segmenteringen har genom åren utvecklats för att passa in i handelsekonomins 
utveckling. Att segmenteringen blir allt viktigare för att nå fram till rätt konsument är 
förståeligt och har blivit en utav de viktigaste delarna i marknadsföringen av produkter 
(Sheth, 1967, s. 728). Då man delar in marknaden görs det oftast i enighet med 6 stycken 
punkter: (Tynan & Drayton, 1987, s. 306) 

Vi kommer här ge en överblick över de 
fem första av dessa olika 
segmenteringsmetoder i följande 
kapitel. Då den sista delen inte direkt 
rör våran studies syfte 
Den geografiska segmenteringen var det 
första sättet att segmentera en marknad 
på, då utifrån variablerna nationellt, 
regionalt eller lokalt (Tynan & Drayton, 
1987, s. 307). Tynan & Drayton, (1987, 
s. 307) Menar vidare att denna typ av segmentering har gjort att 
produktlanseringen blivit smidigare då stora databaser på befolknings profiler tillsammans 
med geografisk plats finns att tillgå. Den demografiska segmenteringen utgår från att dela 
in populationen i variabler som härrör, ålder, kön, inkomst, utbildning och social status 
(Tynan & Drayton, 1987, s. 308). Den psykologiska segmenteringen bygger på 
beteendevetenskapen som hjälp för att utveckla segmenteringen av marknaden om den 
demografiska och geografiska segmenteringen inte räcker till (Tynan & Drayton, 1987, s. 
313). Denna segmentering tar upp individuella och personliga aspekter som kan påverka ett 
köp, som till exempel riskmedvetenhet, referensgrupper och attityder. Tynan & Drayton, 
(1987, s. 317) beskriver hur den psykografiska segmenteringen går längre än den 

Segmentering Geografisk 

Demografisk 

Psykologisk 

Psykografisk 

Beteende 

Fig. 7 
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demografiska segmenteringen, här är det aktiviteter, intressen, attityder och personliga 
värderingar som ligger till grund för hur marknaden ska delas upp. Beteendebaserad 
segmentering delar upp de tänkta konsumenterna utifrån hur de använt produkten och den 
respons som framkommit, vanliga faktorer som används för att segmentera marknaden är 
även varumärkes lojalitet och fördels segmentering (Tynan & Drayton, 1987, s. 322). 
Fördels segmentering används för att ta fram kundgrupper som drar mest nytta av 
produkten och på så sätt skapa den bästa marknadskanalen till dem (Tynan & Drayton, 
1987, s. 322). Att segmentera eller definiera sina marknader är inte helt enkelt, ofta ser 
företagen sin marknad utifrån ålder eller kön, detta sätt att segmentera marknaden på är 
alldeles för snävt (Weinstein, 2006, s. 116). Att istället se på marknaden som 
multidimensionell skapar en djupare kunskap och fungerar bättre som variabler vid en 
segmentering. Weinstein (2006, s. 119) Visar en ny modell för att definiera marknaden, tre 
steg med nio beståndsdelar som ska öka förståelsen för marknaden. (Weinstein, 2006, ss. 
119-122) 

Steg 1. Definiera en marknad som är relevant (Weinstein, 2006, s. 119) 

Beståndsdel 1. Identifiera den geografiska marknaden 
Beståndsdel 2. Definiera produkter, tjänster, och idéer som kan användas vid försäljning 
Beståndsdel 3. Överväga olika marknadsmöjligheter 
Beståndsdel 4. Definiera marknaden, dels den produktmarknad man befinner sig på men  
   även den marknad som man vill nå. Den relevanta marknaden skapar  
   förutsättningen för framtida marknadsföring 

Steg 2. Den definierade marknaden (Weinstein, 2006, s. 120) 

Beståndsdel 5. Företaget bör bedöma den nuvarande kundstocken. 
Beståndsdel 6. Överväga de potentiella kunderna man vill nå. 
Beståndsdel 7. Se på den definierade marknaderna för att utvärdering, trots att den  
  kommer innehålla tidigare berörda kundgrupper 

Steg 3.  Använda den definierade marknaden (Weinstein, 2006, s. 121) 

Beståndsdel 8. Segmentera den definierade marknaden för att identifiera kunders   
   beteenden. 
Beståndsdel 9. De specifika målmarknaderna nås genom olika marknadsföringsåtgärder. 

Denna modell ger en bredare och mer komplex bild av tillvägagångssättet då man går från 
massmarknadsföring mot kundorienterad marknadsföring. Då de flesta småföretagen utgår 
från att differentiera marknaden utifrån produkten visar istället författaren på bredden då 
man utgår från kundorienteringen. (Weinstein, 2006, s. 122) 
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Då utvecklingen gått vidare har även segmenteringen flyttats ut på Internet. Att 
beteendemönster på hemsidor sparas i databaser är väl känt. De etiska dilemman som 
uppkommer när man sparar uppgifter som inte godkänts av användaren har EU parlamentet 
tagit till sig och därför satt upp riktlinjer som företagen skall följa. (Kotler et al., 2005, s. 
156).  

3.5.2 Positionering 
Då konsumenter översköljs av budskap på marknaden är positioneringen av produkten en 
viktig faktor vid lanseringar. Positionering definieras under slutet av 60-talet som det 
system ett företag har för hitta ett fönster i sinnet hos konsumenter (Trout, 1969). Denna 
artikels publicerande var startskottet till det nya positionerings tankarna och har efter detta 
reviderats för att passa in i dagens marknadslandskap.  Teknologin har gjort att vi gått från 
det klassiska informationsutbytet mot ett data-utbyte, skillnaderna är små men ändå 
uppenbara. I det klassiska informationsutbytet får konsumenten en förståelse för hur 
någonting ska vara medans genom data-utbytet får konsumenten förstklassig information 
om hur någonting snarare är. Skillnaden är att data-utbytet som nu finns gör att 
informationen om produkter och tjänster är svårare att förändra eller manipulera (Trout & 
Rivkin, 1997, s. 11) Detta ställer då högre krav på företaget eftersom den 
positioneringsstrategi man använder måste spegla produktens kärnvärden (Trout & Rivkin, 
1997, s. 11) 

Positionering har även definierats som, den medvetna processen då man skapar företagets 
säljargument så produkten lanseras som meningsfull och säregen för konsumenten på 
marknaden (Jobber & Fahy, 2006, s. 125). För att utveckla en bra positionerings strategi 
hänvisar Jobber & Fahy (2006, s. 125) till modellen ”the keys to a successful positioning.”  
Modellen beskriver fyra faktorer som 
spelar in i produkt positioneringen. 

Klarhet: Produkten måste ha en väl 
genomtänkt marknad, med ett 
slagkraftigt budskap 

Kontinuitet: Då bruset på marknader 
gör budskap svåra att framföra är det 
viktigt att produktens 
marknadsstrategier är konsekventa. 
Klarhet och kontinuitet lyfter även Kanzler (1997, s. 18) som viktiga 
beståndsdelar i företagets kommunikation med marknaden. 

Framgångsrik 
positionering 
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Trovärdighet: Produkten måste ses som trovärdig i dess marknadsföring till konsumenten. 
Även företagets trovärdighet kommer att vara avgörande för konsumentens eventuella köp 
(Nandan & Nandan , 1996, s. 3). 

Konkurrenskraft: Produkten som lanseras måste ha ett starkt budskap till konsumenten, en 
del av budskapet ska då visa på produktens fördelar och innovationskraft gentemot andra 
produkter och varumärken (Jobber & Fahy, 2006, ss. 126-127). Brooksbank (1997, s. 12) 
betonar hur viktigt det är att sticka ut och visa på mervärden som andra konkurrenter inte 
kan erbjuda. 

3 . 6  F r å n  p r o d u k t  l o g i k  t i l l  t j ä n s t e  l o g i k  
Sedan 1960 har ett överskådligt sätt att se på marknadsföringens huvudpunkter varit 
Marknadsföringsmixens fyra P, Produkt, Pris, Plats och Påverkan som ett sätt att skapa en 
bra grund för marknadsföringsstrategier. (McCarthy, 1971, s. 44) Detta tankesätt grundar 
sig i industriella revolutionens banor där transaktionerna av produkter var av essentiell 
betydelse (Vargo & Lusch, 2004, s. 8). Under senare delen av 1990-talet utvecklades 
Mccarthys teori i takt med tjänstesektorns expandering världen över. Att perspektiven har 
förändrats från kortsiktiga transaktioner till långsiktiga relationer menar Grönroos (1994, s. 
9) är på grund av att företagen sett att interaktionen med kunderna är en vital del för att 
skapa långsiktigt hållbara förbindelser. Han visar även att vi går från 
transaktionsmarknadsföring där produktens leverans var det viktigast till 
relationsmarknadsföringen där återkopplingen och direkt kontakten med kunden blir allt 
mer avgörande (Grönroos, 1994, s. 11). Som en utveckling på detta tankesätt kom den 
tjänstedominerande logiken där marknadsföringens grunder helt bör lyftas från det 
traditionella produkttänkande mot en handelsmarknad som enbart byggs från tjänstesektorn 
(Vargo & Lusch, 2004, s. 5). De hävdar att, förståelsen kring marknadsföring genom att 
titta på producenterna skapar en felaktig bild av dess egentliga användningsområden. Deras 
slutsatser visar åtta stycken grundstenar som utgör det nya tänkandet inom 
marknadsföringen (Vargo & Lusch, 2004, ss. 6-11): 

1. Tjänster utgör den fundamentala basen av handeln 
2. Indirekta utbyten maskerar den grundläggande basen för handeln. 
3. Produkter är distribueringen av tjänster. 
4. Mänskliga resurser är den grundläggande källan till konkurrensfördelar 
5. Alla ekonomier är ekonomier som byggs från tjänstesektorn. 
6. Kunden är alltid delaktig i sitt eget värdeskapande. 
7. Företag kan inte skapa värden för kunden, de kan bara erbjuda dem. 
8. En tjänstecentrerad tanke är i sig kundorienterad och rationell.  
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Att kundens ska kännas igen och ses som en medproducent av tjänster gör att utformningen 
ger en bättre träffsäkerhet då det handlar om att tillgodose kundens behov (Vargo & Lusch, 
2004, s. 12) Deras tjänstebaserade tankar identifierar större skalfördelar och kärnkompetens 
som viktiga konkurrensfördelar speciellt eftersom svårigheterna inom tjänstesektorn 
handlar om att skapa någonting som påtagligt går att referera mot den nytta man efterfrågat. 
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Med avsikt att ge läsaren möjlighet att kritiskt granska studien vill vi redogöra samt 
motivera vårt tillvägagångssätt. Vi kommer att beskriva varför vi funnit en kvalitativ 
studie lämplig, ge en inblick i intervjuerna samt bearbetningen av den information som 
vi tagit del av.  

 

4 . 1  F o r s k n i n g s s t r a t e g i  
Vår målsättning med studien är att kunna ge en förståelse av den pågående och kommande 
utvecklingen av media så att kommersiella annonslösningar kan erbjudas. Vi vill gå på 
djupet och analysera vad som är intressant från annonsörernas sida, försöka komma 
problematiken nära och förstå vad det är man kan tänkas efterfråga. Vi hoppas skapa en 
överblick som kan ge information och nytta VK kan förhålla sig till.  Därmed kan det sägas 
att vår studie uppfyller många av kriterierna för en kvalitativ studie vilket också motiveras 
utifrån vår problemformulering och syfte. (Bryman, 1997, s. 113) Detta medför att vi vill 
vara en ”insider” och observera verkligheten genom aktörernas ögon utan bli för inrotad då 
det kan medföra att vi tappar vår roll som opartiska forskare. Kvantitativa vetenskapsmän 
tenderar att kritisera den kvalitativa forskningen då den tenderar att bli alltför subjektiv och 
impressionistisk (Bryman & Bell, 2005, s. 318).  Annan kritik lyfter Bryman (1997, s. 114) 
där han menar att kvalitativ forskning har svårt att stå på egna ben utan kvantitativa insatser 
dock går resonemanget vidare mot att kvalitativa forskningsresultat mycket väl kan ses som 
ett mål i sig. Att vi valt en kvalitativ forskningsstrategi kan motiveras genom VK´s 
önskemål om en djupare kunskap kring annonsörernas tankar och attityder. Den kvalitativa 
forskningsstrategin vi valt motiveras med att vi tillsammans med VK anser att de företag 
som köper annonser är de som sitter på svaren till vårt problem och att det är de som bäst 
kan ge vägledning i frågan om hur marknaden för läsplattorna kan utvecklas. Genom en 
kvalitativ strategi har vi också möjligheten att hitta de karakteristiska drag och delar av 
helheten som behövs för att kunna ta an vår problemformulering (Wallén, 1996, s. 73).  

4.1.1 Processen 
Då vi tidigare använt oss av en kvalitativ studie i kursen i Vetenskaplig metod använde vi 
oss av liknande tillvägagångssätt i denna undersökning. I processen har vi använt de stadier 
Kvale lyfter fram inom kvalitativ forskning (1996, refererad i Trost 1997, s. 30). Processen 
såg ut som beskrivet nedan. 

2. UTGÅNGSPUNKTER 3. TEORI 4. METOD 

5. EMPIRI  7. SLUTSATSER & FRAMTIDA FORSKNING 

1. INLEDNING 

6. ANALYS  
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1. Tematisering: I inledningen av studien skapades en problemformulering vilket också 
genererade syftet med studien. För att kunna bearbeta vårt problem använde vi oss av 
tematisering utifrån olika perspektiv med rötter ifrån från marknadsföring.  

2. Design: Vi tittade på olika metoder för att bäst kunna hantera problemet och kom fram 
till att en kvalitativ studie skulle lämpa sig bäst för det vi ville undersöka. Utifrån vår 
referensram formade vi sedan vår intervjuguide och planerade in intervjuer med annonsörer 
hos VK.  

3. Insamling av data, intervjuer: Intervjuerna genomfördes hos respektive annonsörs 
arbetsplats där i stort sett alla intervjuer kunde genomföras i stängda kontorsrum eller 
arbetsrum utan störande avbrott. Alla intervjuer spelade in och direkt efter hade vi en 
diskussion om vilka intryck vi fått under samtalen. 

4. Överföring till bearbetningsform: Allt insamlat material transkriberades i förberedande 
och underlättande syfte för vår analys. Transkriberingsarbetet delades upp mellan 
observatörerna.  

5. Bearbetning och analys: Med hjälp av vår teoretiska referensram analyserades 
transkriberingarna där vi använde oss av färgkodning för att identifiera de områden som 
berördes. Nya teman som kom fram markerades givetvis i denna fas med egna färger.  

6. Resultat: I slutfasen av studien genomfördes en tolkning av analyserna där vi förde en 
diskussion kring det som kommit fram, berörde slutsatser och gav vårt förslag på framtida 
forskning.   

4.1.2 Kvalitativa Intervjuer 
I vår studie har vi valt att genomföra semi-strukturerade intervjuer där vi lyft teman som 
grundar sig från vår teoretiska referensram där respondenterna skall ha möjlighet till 
utveckling av sina svar (Bryman & Bell, 2005, s. 363). Det är alltså önskvärt att de 
intervjuade verkligen upplever frihet att lyfta sitt resonemang då detta leder till ökad 
kunskap om vad de upplever som viktigt (Bryman & Bell, 2005, s. 361). Vi utgick från 
vissa utvalda teman för att sedan avgränsa frågorna allt eftersom processen med 
intervjuerna gick framåt. Vi kunde urskönja ett mönster av det som kommit fram vilket 
formade intervjuguiden. Intervjun med specialisten genomfördes utan teman, vi inledde 
med att fråga kring de tekniker som finns att tillgå för programmering på läsplattor. 
Därefter liknade intervjun mer ett vanligt samtal där vi ställde följdfrågor på områden som 
upplevdes extra relevanta för vår studie. Därför kan det sägas att denna intervju kan 
beskrivas som en ostrukturerad (Bryman & Bell, 2005, s .362). Fördelen med denna 
intervjumetod var att vi helt kunde fokusera på respondentens förklaringar och resonemang 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 120). 
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4 . 2  U r v a l  
Då vårt mål med studien är att öka förståelsen för hur man skall bygga en plattform som 
tilltalar annonsörer att synas på VK via läsplattor ville vi veta vad företagen som erbjuds 
annonslösningar idag tycker är viktigt. Dessa företag fick vi hjälp av VK att komma i 
kontakt med. Att vi tilldelades listan på företag av VK gör att valet av respondenter kan 
liknas vid ett bekvämlighets urval vilket i sig gör att studiens resultat blir svårt att 
generalisera (Bryman & Bell, 2005, s. 125). I den sorts kvalitativa studie vi genomför finns 
det dock ingen direkt ambition att göra studien generaliserbar utan målet är att öka 
förståelsen för problemet. 

Den möjligheten att insamla data vi erbjöds av VK kunde inte i förbises och bekvämlighets 
urval har också en framträdande roll för forskning inom ekonomi (Bryman & Bell, 2005, s. 
126). Då vi studerat urvalet såg vi en bra mix av företagens, branscher, storlek, och 
annonsanvändande i VK. 

4 . 3  I n t e r v j u g u i d e  
Med hänsyn till vårt problem och syfte skapade vi teman som var relevanta i 
sammanhanget utifrån vår teoretiska referensram. Våra teman skulle beröras med möjlighet 
till avgränsande av frågor allteftersom intervjuer genomförts. Med denna typ av 
intervjuguide ansåg vi det rimligt att nå en flexibel intervjuprocess och ge respondenterna 
möjlighet till att uttrycka andra åsikter utöver det vi ämnade beröra genom våra teman. 
Alternativa tankar skulle inte heller hindras av att intervjuguiden var för specifik i sina 
frågeställningar. Till alla intervjuer hade vi med oss en läsplatta så de fick prova på dess 
funktioner innan och under själva intervjun. Detta för att skapa en känsla om dess 
möjligheter och därmed lättare hitta kreativa idéer om vad som upplevs viktigt vid kundens 
annonslösningar. Den semistrukturerade intervju som används utgår från specifika teman 
där respondenten fritt kan ge sin syn under samtalet. (Bryman & Bell, 2005, s. 363) 

4 . 4  Ö v e r b l i c k  a v  i n t e r v j u e r n a  
För att ge en högre reliabilitet har vi valt att ge en överblick över de intervjuade samt den 
sociala kontext som inspelningen gjordes i. Företagens storlek är baserade på omsättningen. 
Under intervjuerna hade vi som mål att hålla ett bra samtal utifrån de teman vi hade på 
minst 20 minuter.  

Utöver det intervjuade annonsörerna har vi valt att intervjua en specialist inom området 
programmering och utveckling av mobila enheter. De åsikter och tankar som framkommit 
under den intervjun redogörs som ett inledningskapitel i Empirin (5.1 Specialistens Tankar) 
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Ftg Storlek Bransch Segment Intervjuperson  Plats Tid 
1 Mellanstort Service 18-35 VD Kontor 23 
2 Mellanstort Tjänst B2B VD Personalrum 38 
3 Mindre Bygg 30-60 Ägare Kontor 28 
4 Stort  Tjänst B2B & B2C Marknadschef Kontor 25 
5 Mindre Detalj 25-70 Platschef Kontor 41 
6 Mindre Detalj B2C Franchisetagare Kontor 21 
7 Stort lokalt Service Alla åldrar Marknadschef Kontor 35 
8 Mindre  Detalj 30-70 Marknadschef Personalrum 37 
9 Mellanstort Service Alla åldrar Marknadschef Kontor 20 

4 . 5  E t i k   
I kvalitativa studier finns inte helt förutbestämda eller tydliga metodregler som forskaren 
kan förhålla sig till och därför är det extra viktigt att framhålla studiens tillvägagångsätt. 
Detta för att underlätta kontrollen och insynen i material och metoder som använts i 
arbetet.(Wallen, 1996, s. 133) Genomgående i vår studie har vi försökt vara tydliga med 
vad som varit egna insatser och vad som hämtats från andra även om Wallén (1996, s. 133) 
menar att det faktiskt också finns gråzoner. Sådant som vi inte har hämtat referenser för att 
styrka har vi gjort bedömningen att det skulle kunna beskrivas som allmän kunskap.  

I våra intervjusituationer har vi varit väldigt strikta med etiken och följt det vetenskapliga 
rådets krav vid forskning. (Vetenskapliga rådet, 2002, s. 6) 

1. Informationskravet: Vid kontakt med alla respondenter redogjordes syftet med studien. 
Detta för att respondenterna på ett smidigare sätt skulle förstå den diskussion vi ville få 
fram. 

2. Samtyckeskravet: Alla intervjuade hade givetvis möjligheten att själva bestämma om de 
ville vara med. Det var naturligt att inte forcera fram åsikter från respondenter som var 
tveksamma till medverkan då strävan var att nå djupare diskussioner som kunde generera 
ökad förståelse. Alla respondenter gavs även möjligheten att ta del av den transkriberade 
intervjun för att kunna säkerställa tolkningen av uppgifterna. 

3. Konfidentialitetskravet: Det tydliggjordes innan intervjuerna att respondenterna skulle 
hållas helt anonyma samt att inhämtat material inte skulle kunna kopplas så att relationer 
försämrades. Materialet skulle även förvaras på ett säkert sätt. Respondenten informerades 
om att vi som genomförde studien var de enda som skulle behandla inhämtat material. 
Detta också för att underlätta för dem som ändå eventuellt kände en ängslan över att bli 
inspelade. Förhoppningen var att det skulle underlätta känslan av att fritt våga lyfta egna 
tankar och idéer.  
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4. Nyttjandekravet: Vi Informerade att de uppgifter vi fick ta del av enbart skulle användas 
till vår studie och inget annat. Vi informerade även alla deltagande om att intervjuerna 
spelades in och om var forskningsresultaten skulle publiceras för möjligheten att kunna ta 
del av dessa.   

4 . 6  B o r t f a l l  o c h  a c c e s s  
Vårt mål var att kunna genomföra 13 intervjuer dock med den främsta utgångspunkten att 
nå empirisk mättnad. Vi tilldelades en lista med 30 annonsörer som vi kompletterade med 
tre specialister från informatikinstitutionen på Umeå universitet. Dessa bearbetades sedan 
genom att vi ringde och informerade vilken undersökning vi höll på med, vilken vår 
uppdragsgivare var och hur lång tid intervjun skulle tänkas ta.  Vi lyckades få 11 stycken 
bokade intervjuer där en bad om att bli kontaktad med förslag på tid för intervju. Efter 
upprepade försök fick vi inte någon kontakt med denna respondent och valde därför att se 
detta som ett bortfall. Det förekom även en bokad telefonintervju där respondenten inte 
svarade på avtalad tid, försök gjordes till ytterligare kontakt utan resultat. Totalt 
genomfördes nio intervjuer med annonsörer och en intervju med specialist. Vi upplevde 
trots detta att en viss empirisk mättnad kunde urskiljas redan efter att vi intervjuat hälften 
av våra respondenter vilket också påverkade omarbetningen av intervjuguiden. Givetvis 
kan det argumenteras för att fler intervjuer skulle ha varit till nytta då alltför få 
observationer kan försämra generaliserbarheten.  Samtidigt beskriver Johansson Lindfors 
(1993, s. 59) detta som något sekundärt i kvalitativa studier. Ingen ny eller unik information 
kom fram mot slutfasen av datainsamlingen vilket även det motiverade antalet 
observationer.  

Utgångspunkten vid val av observation var att språket skulle användes som 
informationskälla vilket också är det vanligaste formen bland forskare. Given tidsram och 
kostnadsskäl var även anledning till att deltagande observationer inte nyttjats även om det 
ofta kan vara idealiskt som datainsamlingsmetod. (Johansson Lindfors, 1993, s. 119) Inför 
alla intervjuer var vi hela tiden öppna med vad vi ville undersöka, syftet med studien, vart 
studien publiceras och att alla deltagandes medverkan skulle behandlas med anonymitet. 
Komponenter som Johanson Lindfors (1993, s. 136) beskriver som viktigt vid en första 
kontakt. Under intervjuerna försökte vi använda oss av aktivt lyssnande vilket är 
underlättande för att den intervjuade ska känna engagemang och intresse från 
observatörerna (Johansson Lindfors, 1993, s. 122). Detta gjordes också för att föra dialogen 
framåt samt för att se vi tolkat respondenten korrekt. Sammanfattningsvis kan vårt 
tillvägagångssätt, för att få tillgång till information och få fram respondenternas tankar, 
sammanfattas genom följande modell (Johansson Lindfors, 1993, s. 122). 
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Ingen av våra respondenter motsade att intervjun spelades in även om det kan tänkas att en 
del av respondenterna kände sig otrygg med att bli inspelade vilket då hämmat deras 
uttalanden (Johansson Lindfors, 1993, s. 124). Inspelning bedömdes dock förenkla 
bearbetning av intervjuer så pass att detta val ändå var givet. Ingen respondent utryckte 
heller något obehag med att samtalen spelades in.  

4 . 7  B e a r b e t n i n g  o c h  a n a l y s  
Alla intervjuer spelades in på plats för att vi i efterhand skulle kunna bearbeta en fullständig 
transkribering av samtalen. Det kan ses mest effektivt att bara transkribera delar som kan 
komma till användning i analysen men å andra sidan riskerar man då att missa viktiga delar 
(Bryman & Bell, 2005, s. 377). När vi genomförde transkriberingen försökte vi få med det 
mesta av samtalen och inte ändra för mycket till skriftspråk. Trost (2005, s.134) menar på 
att det kan vara oetisk att citera talspråk då den intervjuade personen kan skämmas över att 
se det publicerat. Kompletta transkriberingar motiverades med att vi ville undvika 
feltolkningar. I vår kvalitativa forskningsmetod som grundar sig från vårt problem och syfte 
har vår subjektiva tolkning haft en betydande roll för studien (Johansson Lindfors, 1993 s. 
45). Vår tanke angående transkriberingen var att den lämpligast skulle genomföras efter att 
intervjuerna blivit utförda. Vi ansåg oss ändå ha möjlighet till distans och reflektion över 
vad som kommit fram under intervjun för den kommande analyseringen av materialet. Det 
diskuterades efter inspelad intervju om nya teman som kommit fram samt vilka kopplingar 
vi kunde göra med utgångspunkt från vår teoretiska referensram. Denna löpande 
transkribering och analys gjorde att intervjuguiden förändrades och smalnades av efter de 
tankar och åsikter som framkommit.  Själva transkriberingarna verkställdes några timmar 
efter intervjun för att ha i minnet hur situationer och konversationer som uppstått under 
inspelningen upplevts. Tematisk analys användes och baserades på vår teoretiska 
referensram samtidigt var vi öppna för nya områden som inte berörts vilka kunde knytas till 
teorier. Därför kan vår bearbetning och analys sägas haft inslag av induktiva strategier även 
om vi utgått från en teoretisk referensram.  

Frilägga mening 
genom 

Deskriptiva 
Frågor 

Aktivt lyssnande 
(omformulering) 

Ge tillträde till information 
genom 

Upprättande av förtroende, 
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4 . 8  S a n n i n g s k r i t e r i e r  
I arbetet med tolkningen av våra intervjuer gjorde vi varsin tolkning av samma intervju där 
vi använde oss av färgkodning för att urskilja teman som hade berörts av respondenterna. 
Sedan gjorde vi jämförelse och diskuterade eventuella skillnader eller likheter. Vi 
behandlade därefter våra tolkningar där vi hittade ett spår som togs vidare i vår analys. 
Vissa tolkningar kan ha blivit åsidosatta då vi direkt efter utförda intervjuer diskuterade 
intryck som kommit fram. Detta kan ha format våra egna subjektiva tankar men å andra 
sidan har båda observatörer ändå getts en chans att lyfta egna idéer. I och med att våra 
tolkningar varit så pass lika måste den interna reliabiliteten sägas vara stärkt (Bryman & 
Bell, 2005, s. 306). Den externa reliabiliteten handlar om huruvida studien är replikerbar 
eller inte vilket varit svårare att uppfylla då Bryman & Bell (2005, s. 306) menar att det kan 
vara svårt om inte omöjligt att låsa en social miljö med de villkor som råder vid ingången 
av en undersökning.  

Validiteten spelar en annan roll i vår kvalitativa studie än den skulle ha spelat i en 
kvantitativ undersökning där validiteten mer berör frågor kring mätning.( Bryman & Bell, 
2005, s. 304) I vår studie har vi intervjuat 9 annonsörer hos VK för att kunna urskilja vad 
de anser som viktigt vid val av annonslösningar. Vi har genom våra intryck under dessa 
samtal har kunnat se mönster kring deras attityder vilket vi tydligt kunnat knyta till olika 
teman. Därmed är den interna validiteten styrkt. Vi har haft ambitionen att vara tydliga i 
beskrivandet av våra egna roller i studien då undersökningen påverkas av våra tankar och 
idéer om problemet. En liknande studie av andra forskare och respondenter kan mycket väl 
tänkas påverka resultatet då undersökningen präglats av vår förförståelse och kunskaper 
inom området. Generaliserbarheten av studien blir alltså svår att bedöma men det beror 
givetvis på respondenterna då de till stor grad tenderar att påverka studien. Inom kvalitativ 
forskning är det snarare upp till andra att bedöma hur våra resultat går att applicera på nya 
sammanhang (Bryman & Bell, 2005, s. 307). 

4 . 9  S a m m a n s t ä l l n i n g  
I vår studie har vi har försökt se om det går knyta våra temaområden till framförda 
samband. I sammanställningen användes kodning av svar som kopplades till olika 
färgteman. Nya teman som framkom fick egna färger, detta för att ha möjlighet att urskilja 
mönster och effektivisera analyseringen av insamlat material.   
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För att ge läsaren en kunskap om respondenternas svar har vi i det Empiriska kapitlet 
redogjort för de tankar och attityder som uppkommit. Som en introduktion i det 
empiriska kapitlet har vi valt att skildra specialistens tankar, därefter kommer 
annonsörernas attityder redogöras temavis. 

 
 

5 . 1  S p e c i a l i s t e n s  t a n k a r  
Vi kommer här ge en sammanfattning av specialistens tankar rörande 
utvecklingsmöjligheter på Läsplattor 

Det finns två stycken vägar att gå då man skall skapa en plattform för läsplattor. Den ena 
bygger på att skapa särskilt framtagna applikationer för specifika operativsystem, denna typ 
av programmering måste då ske i två steg simultant. Man skapar då två exakt likadana 
tillämpningar som måste byggas upp genom olika programmeringsspråk för att vara 
kompatibel med olika plattor. Utöver grundprogrammeringen kommer man även behöva 
uppdatera dessa samtidigt med samma funktioner för att inte tappa en del av kunderna. Det 
andra sättet att skapa plattformar är att göra detta genom traditionell HTML kodning med 
externa skript. Applikationer för plattformar skapade genom detta sätt tror specialisten är 
rätt väg att gå. Han hänvisar till ett par tydliga punkter: 

1. Kompatibel med alla olika Surfplattor. 
2. Lägre utvecklingskostnad. 
3. Innehållet kan i grunden vara densamma som hemsidan. 
4. Förbättringar och buggar är enklare att ordna. 
5. Underhållet blir betydligt enklare. 

Specialistens tankar rörande surfplattornas framtid är ljus, han ser ett ökande 
programmeringsbehov där allt fler företag vill göra sina sidor bättre anpassade för 
surfplattorna. Utifrån hans expertis och område ser han inga problem med att läsplattan 
ersätter tidningen i framtiden, han hävdar dock att beteendemönstret kommer att ta tid att 
ändra. Utifrån läsplattans mobilitet och grafiska styrka tror han att vi kommer få se allt mer 
interaktiva applikationer som styrs av användarna. Han ser dock en viss problematik, att 
många företag idag inte tar in IT-avdelningen i den ledande beslutsprocessen, där hänvisar 
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han till att IT-specialister idag kan skapa så mycket förbättringar för företagen genom den 
kunskap de besitter. Det kan vara en viktig del vid implementeringen att konsultera 
specialister för att lyssna på deras tankar om vad som är möjligt. Han ser även att tekniken 
tagit fart de tre senaste åren då nya programmeringsspråk slagit genom med bättre 
utvecklingsmöjligheter. 

5 . 2  A n n o n s ö r e r n a s  t a n k a r  o m  P r o d u k t e n  – L ä s p l a t t a n  
Att läsplattan kommer att finnas med i framtiden verkar de flesta av våra respondenter vara 
överens om även om många har svårt att beskriva exakt hur man vill kommunicera mot sina 
kunder. Det rör sig om ett relativt nytt fenomen men den gemensamma åsikten pekar mot 
att det är en av många kanaler där de ska finnas med. En av respondenterna utrycker sig 
enligt nedan: 

 ”…läsplattan är det portabla dynamiska informationssökningen…lilla datorn som 
 följer med överallt.. jaa den borde vara kommande…jag kan inte se någon annan 
 väg att gå…med e-böcker ååå annonsering och allt va det kan innebära mmm…” 
 (FTG 7) 

Vilket inte är en oväntad uppfattning då vi själva upplevt att det finns ett ökat intresse för 
läsplattor men att alla ändå inte insett möjligheterna. Vidare beskriver en av respondenterna 
att gränsen mellan dator och telefon håller på att suddas ut och att läsplattan är länken 
däremellan.  Några av respondenterna lyfter fördelarna med att man nu har en ytterligare en 
kanal som förenklar möjligheten att nå ut till sina kunder när de beskriver läsplattans 
mobila egenskaper.  

På frågan om de såg några nackdelar med läsplattan som kommunikationskanal hade 
många svårt att förutse de negativa sidorna. De aspekter som ändå kom fram berörde mer 
läsplattan som produkt. En annonsör beskrev att problematiken med Internet och 
strömtillförsel som de enda nackdelarna. 

För att finna rimliga spår i utvecklingen, av annonslösningar som svarar mot annonsörernas 
önskemål, frågade vi därför hur de själva tror tidningarna kommer att se ut i framtiden. En 
del av respondenterna var tydliga i sin ståndpunkt om tidningens framtid i pappersformat.  

 ”… med läsplattor och allting så tror jag inte många kommer att ha 
 papperstidningen i framtiden…” (FTG 9) 

Vissa beskrev att en stor bidragande faktor till detta också är förenat med att många inte får 
tidningen på morgonen längre vilket är själva syftet för många att köpa tidningen i 
pappersformat. Problemet framställdes som tydligare på landsbygden och en respondent 
utryckte sig enligt följande: 
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 ”… Ser ju bara farsan.. som är 40-talist… o han får ju tidningen först mitt  
 på dagen…”(FTG 9) 

En annan egenskap som lyftes under intervjuerna var möjligheterna som finns med digitala 
kanaler, att utveckla sitt annonsbudskap med filmklipp och rörliga bilder för att tilltala 
kunden. Att företagarna tänker i dom banorna är tydligt utifrån intervjuerna. Många företag 
idag har utgått från sina annonser på webben för att kunna koppla sitt tänkande till 
läsplattan, En respondent hade dock iakttagit att Apple´s läsplatta inte visar flash grafik. Då 
de flesta rörliga bilderna på webben utgörs av flash animeringar ställer det en högre 
kunskap på annonsproducenterna att skapa annonser som är synliga oavsett plattform. 
Respondentens tankar:  

 ”Att Ipaden inte visar flash grafik är det enda rent annonsmässigt jag kan komma 
 på som kan ställa till vissa problem..” (FTG 8) 

Flertalet respondenter menar att tidningen i dagsläget är så pass stark och att det kommer 
att ta tid innan den helt kommer att sluta användas. Vissa ansåg om de blickade fem år 
framåt, att tidningen fortfarande kommer spela en stor roll i deras media mix. Övergången 
till annonsering i andra medier behöver således inte bli så snabb som en del annonsörer 
ville framlägga. Det som några lyft rörande tidningens utveckling var dock att de kommer 
dra ner på gratistidningarna och mer inrikta sig på morgontidningen. Andra menar på att 
papperstidningens roll inom kort kommer begränsas, vilket exemplifieras i nedan citat:  

 ”… men alltså det där(läsplattan) istället för tidningen det tror jag på…den där 
 kommer att ligga på varenda nattduksbord och varje tv-bord … om 5 år.” (FTG 3) 

Huruvida papperstidningen inom den ovan givna tidsramen har en dominerande roll eller 
inte är svårt att förutse men vi anade att olika åsikter från annonsörerna kring detta hänger 
ihop med vilken bransch de jobbar inom och vilka kunder de jobbar mot.  

5 . 3  R e l a t i o n e n  
Genomgående för de annonsörer vi kom i kontakt med så beskrevs relationen som god och 
att det inte fanns något att klaga på i deras kontakter med VK. Däremot efterfrågade de en 
utveckling av relationen där vissa gärna ville se att de kom med nya idéer och kreativitet på 
hur de skall stärka annonseringen. En respondent menade på att det kunde räcka om det 
avsattes tid där säljarna kunde sätta sig ned med annonsören och bolla idéer för hur de ska 
kunna nå sina mål.  

 ”…man skulle vilja ha hungriga kontaktpersoner som kommer med kreativa 
 idéer och nytänk.”  (FTG 9) 



 

 
 

 

 

34 

Det uttrycktes helt enkelt en önskan om ett mervärde utöver bara annonslösningarna där en 
personlig dialog skildrades och att kontakten tillsammans med återkopplingen från säljaren 
är en central del i annonsprocessen. 

Vissa respondenter uttryckte andra områden för att stärka relationen, som samtidigt kan 
underlätta deras annonsering, där uppföljning på hur annonseringen fungerat var ett 
önskvärt inslag. Viss återkoppling ges redan men en lättare förklaring av utfallet söktes 
samtidigt som det måste finnas en tillförlitlighet i siffrorna som presenteras. Problematiken 
med att säljaren även rapporterar utfallet beskriver följande respondent. 

 ”…sen får man väl inte vara för naiv från våran sida då VK säljer produkten 
 som de ska rapportera tillbaka om…men det är nog ett fungerande 
 hjälpmedel…” (FTG 9) 

Flera av respondenterna menar relationen störs av att marknaden präglas av att många 
andra säljare försöker sälja något som inte de ger den effekt de söker och därför väcker det 
en slags misstänksamhet mot alla inom samma bransch. Av den anledning är det flera 
respondenter som vill ha en ärlighet och öppenhet i relationen så att de kan känna sig trygga 
med de val de gör. Detta i kombination med en långsiktighet i annonslösningarna gav enligt 
några intervjuade ett seriöst och trovärdigt intryck. 

Annonsörerna värderar att de har en och samma kontakt under tiden för samarbetet då detta 
också beskrevs som underlättande för kommunikationen mellan parterna. Utöver det som 
kommit fram så uttryckte alla intervjuade att relationen fungerade bra men det som 
beskrivits var ändå sånt som saknades och som därför kunde förbättra samarbetet.   

5 . 4  K o m m u n i k a t i o n ,  S e g m e n t e r i n g  &  P o s i t i o n e r i n g  
Att tränga igenom bruset på marknaden för att ge en bättre träffbild av marknadsföringen 
har varit någonting som framkommit ur olika perspektiv av respondenterna. Dels finns det 
de som menar att bruset på marknaden bara kommer bli större och större, vilket gör att 
interaktion genom annonserna kommer bli allt viktigare för att nå ut tillkonsumenten. 
En respondent beskriver: 

 “Sen äre ju en koppling som vi kanske inte utnyttjar tillräckligt bra, det e ju att 
 man klickar och får direkt hjälp via annonsen men dom får inte till det men alltså 
 självklart ska ju dom erbjuda oss att interagera med kunderna. Reklamen på 
 webben ska inte bara vara en reklam utan även skapa interaktion.” (FTG 2) 

Det framkom även genom intervjuerna att det är viktigt att få en bra analysbild av hur 
kommunikationen varit med kunderna. Då främst ur det perspektivet att veta hur pass bra 
marknadskampanjen fungerat, samt få en känsla för vad det egentligen genererar. 
En företagare beskriver att då han köper en annons på webben en tisdag och i princip är 
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ensam om den bannern den dagen innebär det att han får flertalet visningar, jämfört med 
om han annonserar en lördag där fler företag har bokat in sig på annonsplatsen. Till denna 
företagare hade det aldrig heller kopplats någon analys av annonseringen, han hade således 
ingen direkt bild av antalet klick eller visningar. Detta såg han som en svaghet med sina 
kampanjer. 

Att företagen tycker att VK´s media mix fungerar bra som kommunikationskanal har tydligt 
framgått. Det som respondenterna främst tycker är viktigt, är helheten i paketet. Att du kan 
vända dig till en organisation för att nå ut på flera medier, en företagare förklarade: 

 ”sen är det ju ett mediehus så det blir lättare då de samlat de stora kanalerna..så är 
 det ju, det är smidigt för alla, inte vill våra kunder ha flera leverantörer av 
 liknande tjänster.” (FTG 2) 

Flertalet företagare har även sett VK´s kommunikationskanaler som prioriterade 
annonslösningar. De ansåg VK ha räckvidden för att nå alla målgrupper med önskat 
budskap. En företagare beskrev. 

 ”Ska man nå ut lokalt i Umeå är det ju VK, dom har ju bredden” (FTG 3) 

Dock lyfter en företagare problematiken med att bara annonsera på webben. Utifrån det 
kundsegment företaget har gav annonseringen på vk.se en mindre bra återkoppling då de 
hade använt sig av ett budskap som gjorde att utfallet av annonseringen kunde 
åskådliggöras. Företagaren beskriver följande: 

 ”när vi har mätt och gjort såna på webben så har vi ofta gjort en annons där 
 kunden får ge lite feedback… genom med att komma med en kupong tillbaka … o då 
 ser vi  ganska snabbt med hur bra avslutfrekvensen på annonseringen tar…. Och 
 det tar  inte så bra faktiskt…gav inte önskad effekt…” (FTG 5) 

En annan respondent för med sig ett argument för hur de gick vidare i sin tankebana med 
hjälp av företagets säljare för att skapa sig en blick över hur de ska annonsera genom de 
olika medierna. Här ser man en viss indikation på att säljaren från VK´s sida spelar en 
betydande roll i  kommunikationen: 

 ”Vi köpte ett helårspaket…där vi kunde vandra mellan VK´s olika medier, så vi 
 gjorde en provkampanj först på ca 3 månader.. om vi var nöjda där så kunde vi få 
 en rabatterat pris på helåret…” (FTG 9) 

Flertalet respondenter visade att de utvecklat deras egen kommunikation via Internet, då 
främst genom sociala medier som Facebook. Att annonsera på Facebook, görs på lite annat 
sätt än vid traditionell marknadsföring. Här startar företaget en grupp för att bjuda in till 
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aktiviteter, och på sådant sätt kan budskapen spridas snabbt. Företagens olika sätt att 
använda Facebook är beroende på vilket segment de riktar sig mot. Annonsör som utvecklat 
detta resonerade: 

 ”Jaa alltså Facebook använder vi fruktansvärt mycket för att nå ut med information 
 och erbjudanden Jaa alltså vi kan se utifrån vad vi annonserar ut så får vi en 
 felmarginal på typ 10 % på antalet som valt att tacka ja till gruppen och så många 
 som kommer, alltså det är bättre än all media jag har provat” (FTG 1) 

En annan respondent menar på att den egna interaktionen med kunderna via Facebook 
skapar en ökad frekvens av besökare på deras hemsida, 

 ”jaa alltså vi har använt Facebook sporadiskt…jag var själv iväg till VM och OS 
 och skrev då på Facebooksidan, det har faktiskt gett ganska bra respons.. Men klick 
 frekvensen på hemsidan gick upp något oerhört under denna 
 tidpunkten…egentligen det som haft bäst effekt av allt…” (FTG 9) 

Att segmentera marknaden via Facebook var något som en kund tog upp. Han menade på 
smidigheten med att kunna rikta sitt budskap till målgrupper han söker är någonting de 
efterfrågar. 

 ”Det är ju det som är fördelen med facebook att jag kan målsöka min målgrupp. 
 Jag vill nå den här ålderskategorin. Men det kan ju inte ens VK ge mig för dom har 
 inte koll på vilken ålder det är på dem som går in på vk.se så att det är ju just det 
 där att det blir ganska hagelskott…Mycket sånt måste man ju läsa av så vi har ju 
 anställt en tjej som jobbar som Community manager och hon är ju den som ska 
 vara duktig på sociala medier.” (FTG 7) 

Att tidningarna gått från den klassiska printupplagan till att bli allt mer webbaserade är en 
del i den problematiken vi undersöker. Tidningarna börjar kännas som gårdagens 
annonsmedia vilket ses genom intervjuerna men det är främst mindre papperstidningar 
(gratis/nischade) som fått se denna förändringen menar företagen. Respondenterna har även 
lyft den tekniska utvecklingen som en del i hur de resonerar kring marknadsföringen. En 
respondent beskriver att denne nått sina kunder genom dagspressen genom alla tider men 
det har förändrats de sista fem åren. Allting började med att VK lanserade sin hemsida, 
detta gjorde att företagen kunde knyta sig mot yngre kundsegment genom en ny kanal. Då 
sociala medier nu slagit igenom de senaste 3 åren beskriver samma företagare att steget de 
nu tar är ännu större och förskjutningen från att annonsera traditionellt går mot att jobba 
med de sociala medierna som annonsplattform. Att företagen även utvecklar egna hemsidor 
står som starka argument för att kunna nå fler kunder.  
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Att skapa en bra annonsplattform för Läsplattor innebär att vissa förändringar i layouten 
måste göras. Då Läsplattornas exponeringsyta är mindre än vid exempelvis en datorskärm, 
kommer problematiken in med hur VK ska kunna förändra sin annonsplattform så att den 
passar Läsplattan. Utifrån intervjuerna med företagarna har det framkommit en stark tilltro 
till att segmentera reklambudskapen. Då detta kan göras på olika sätt har vi därför valt att 
diskutera den segmentering av reklambudskap som annonsörerna varit mest intresserade av. 

Då ett flertal företagare vill via annonserna nå rätt segment och efterfrågade därför 
redaktionellt styrd reklam. En företagare beskriver sina tankar utifrån diskussionen: 

 ”det är ju absolut intressant skulle man bli erbjuden den möjligheten om det skulle 
 vara snabbare interaktion med annonsören att nästa vecka släpper vi ett reportage 
 om det hära…vill du synas i samband med det…absolut det borde vara…beroende 
 på vad det är för något och utformningen, men Snabba pluggar för företag som har 
 ett färdigt annonsmaterial….… ju mer du kan segmentera en marknad desto bättre 
 äre ju … och riktar den sig till alla potentiella kunder så är det ju en 
 effektivisering..” (FTG 7) 

Att flera av företagen har intresserat sig för denna typ av reklam är tydligt, en annan 
annonsör visar dock på beaktning från företagens sida 

 ”jaa att man styr bannervisningen utifrån det redaktionella texten…det tror jag 
 stenhårt på…men å andra sidan det är svårt för jag vågar inte säga att det är ett 
 bättre alternativ då det görs så har du valt bort väldigt många visningar och även 
 klickmöjligheter…men samtidigt så selekterar du ju kunderna hårdare…” (FTG 9) 

Flertalet av respondenterna har utryckt ett intresse för reklamfilm på Läsplattan, det som 
framkommit ur dessa diskussioner har då främst setts som en kortare reklamfilm inför ett 
nyhetsinslag som är producerat av redaktionen. Om man utvecklar annonserna innan inslag 
måste även detta följas av att produktionen är välgjord, samt att trovärdigheten i inslaget är 
starkt och det finns en övergripande professionalitet. Det framkom intressen för 
segmenterad reklam i framtiden om de redaktionella filminslagen blir fler, men även som 
generell reklam innan klippet börjar. En respondent utvecklat resonemanget: 

 ”Jaa alltså det bästa skulle ju vara typ ifall man klickade på en video som berörde 
 gemensamma intressen vi har med kunderna så skulle vår reklam komma upp… Ja 
 men typ att VK har videoklipp på sin hemsida som är lite branschorienterade…Om 
 man då klickar på dessa videoklipp skulle man få upp reklam som berör den 
 branschen…typ som om du ser på byggprogram på tv…och då visas det reklam från 
 byggsäljare… ” (FTG 1)  
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 ”Eller typ att då du klickar på en redaktionell text som berör en viss bransch så 
 kommer reklam inom samma område upp..” (FTG 1) 

5 . 5  V a r u m ä r k e s b y g g a n d e  
Att visa på ett starkt varumärke är det många av våra respondenter som påpekat. Att nå ut 
med varumärket och vad man står för är svårt men genom reklam i olika medier kan det 
göras. Respondenterna menar på att det personliga mötet för dom är en viktig faktor som 
sätter prägel på deras varumärke. Hur de agerar när de möter kunderna är det som 
tillsammans med deras marknadsföring hjälper till att ge ett positivt intryck av företaget. 
Andra lyfter möjligheten att synas som en mer betydelsefull sida för sitt varumärke, vilket 
de beskriver att de får möjlighet att göra via tidningen VK samt vk.se som båda är 
dominerande kanaler för spridningen av budskap inom länet. En del menar till och med att 
det inte finns något alternativ ifall de vill annonsera medan andra beskrev en vilja att sluta 
med annonseringen då de ändå syns genom de företagsbilar som kör runt staden (Umeå) 
och har ett etablerat namn men att de inte törs. För att skapa ett gott rykte och stärka 
varumärket kom andra alternativ fram som att finnas med i redaktionella artiklar där syftet 
med reportaget i sig inte var att marknadsföra sig, utan att visa på något annat från 
företagets sida. Detta skildrades som trovärdigt eftersom ”annonsören” då inte försökte 
sälja in något.  

 ”...lite tacksamt för många kommer ändå hit. Typ tv4 eftersom vi har 
 kompetensen..det ger ju en hög trovärdighet…”  (Ftg 9) 

Det var också viktigt för annonsörerna att skapa en god relation med kunder som kan sprida 
vidare det positiva företaget gör, så kallade ambassadörskunder, vilket gav en positiv skjuts 
för varumärket. Vissa företag redogjorde att deras största uppgift handlade om att kunna få 
koncernen att förknippas som ett bolag.  För att gestalta det företagen stod för samtalades 
det om hur man jobbade för att få bort det företaget inte stod för där lyhördheten var viktigt 
för att ta till sig vad folk tycker. Man ville lyfta fram det man representerar och vart man 
vill komma.  Respondent beskrev det på följande sätt:  

 ”…det är egentligen att fortsätta bli förknippad med någonting positivt att 
 försöka döda alla sidomyter om var vi är var vi står och vart vi ska… den  största 
 utmaningen att lyssna av alla i huset och de som inte är i huset varför  är det 
 inte här och vad tycker dom på internet…” (Ftg 7) 

Här låg fokus på att ta bort det man inte vill förknippas med för att kunna lyfta fram det 
man faktiskt vill stå för. De flesta andra respondenterna utryckte, som beskrivet tidigare, 
snarare vad de vill göra för att bygga varumärket i kontrast till att i första hand undvika 
negativa kopplingar till varumärket. 
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Utifrån den kunskap vi skapat oss genom Empirikapitlet visar vi i Analysen de 
kopplingar vi kan dra mellan respondenternas svar och våra teorier. Detta kapitel ska 
tydligt redogöra de utfall studien fått vilket konkretiseras i det kommande kapitlet 
Slutsatser. 

 

 

6 . 1  T i d n i n g s i n d u s t r i n s  v ä g  i n  p å  l ä s p l a t t a n  
En överensstämmande åsikt bland våra respondenter rörde läsplattans alltmer viktiga roll 
den närmste tiden då den kommer att konkurrera med den traditionella papperstidningen. 
Detta uttrycktes också tydligt från en av våra respondenter. 

”… med läsplattor och allting så tror jag inte många kommer att ha papperstidningen i 
framtiden…” 

Expertis beskriver samma tankar även om det var svårare förutse när skiftet kommer att ske 
då beteendemönstret tar tid att ändra. Därför kan tidningen sägas vara i stagnationsfasen 
och läsplattan snarare befinner sig i introduktionen av produktlivscykeln (Hover, 1975, s. 
788). Tydligt är att det finns attityder både bland annonsörer samt expertis som pekar på 
läsplattans ökande betydelse som kommunikationskanal. Det konstaterades även att 
förbättrad teknik öppnat upp nya spår som tidigare inte var tänkbara.  

Som specialisten beskriver finns det två vägar att gå in på läsplattan utifrån 
programmeringsperspektivet, men nämner egentligen bara fördelar med den traditionella 
HTML kodningen. Genom detta tillvägagångssätt kan man uppnå ett visst utseende på 
webb-tidningen och ett annat när man går in via läsplattan på ett relativt smidigt sätt. Detta 
öppnar möjligheten att skapa det mervärde Anderson (2011, s. 16) beskriver nödvändigt vid 
implementering av nya plattformar. Vilken teknisk lösning man än väljer går det forma 
utseendet och tillämpning efter vad som efterfrågas. Dimensioner på artiklar och annonser 
kan vidgas vilket skulle kunna stärka kvaliteten på produkten. Bara det att distributionen 
kan ske online och förmedlas till abonnenter från det ögonblick tidningen blivit publicerad 
borde stärka kvalitetsintrycket inte minst utifrån funktionen som morgontidning. För VK 
skulle detta kunna bidra i deras strävan att dra till sig läsare och därmed öka attrahera lokala 
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annonsörer. Vidare beskrevs att många företag missar att lyfta in IT-kompetens som skulle 
förenkla många processer vilket också är högst relevant utifrån den situation 
tidningsindustrin befinner sig i (Anderson, 2011, s. 19). IT-specialisterna är de som kan 
underlätta liknande processer men också hjälpa till inom andra liknande områden som kan 
utveckla företagen. Det finns därför incitament att lyfta in denna typ av kompetens för 
tidningsindustrin som står inför tuffa utmaningar och där de stora aktörerna redan idag 
upplever problem (IDG, 2010). Om man dessutom väljer att ta fram plattformar specifika 
för läsplattors operativsystem är denna kompetens ännu viktigare då det löpande arbetet 
med uppdatering och underhåll skulle bli än mer omfattande. Med läsplattans 
introducerande öppnas möjligheter att i ny form återge de kärnvärden man förmedlat via 
den traditionella papperstidningen vilket Jobber & Fahy (2006, s. 141) beskriver som en 
viktig komponent vid lansering av nya produkter. Det har givits ytterligare en kanal att 
förmedla sitt varumärke och en ökad potential att nå fler läsare och i nya sammanhang. 
Detta innebär också möjligheter att erbjuda annonsörerna bättre träffsäkerhet i sina 
annonsprodukter.  

6 . 2  U t v e c k l i n g  a v  r e l a t i o n e n  s t ä r k e r  v a r u m ä r k e t  
Ingen av respondenterna beskrev relationen med VK som negativ men det saknades 
kreativitet och nytänkande. De efterfrågades ”bollplank” för idéer kring deras annonsering. 
För att kunna skapa långsiktigt hållbara relationer beskriver Grönroos (1994, s. 9) att 
interaktionerna med kunderna är en central faktor vilket många företag också insett. 

För att konkretisera hur man skall tillmötesgå detta, uttryckte en respondent att man ville ha 
möjligheten till återkoppling och en enklare analys av den annonsering man haft hos VK. 
Detta för att underlätta deras val vid annonsering, även om respondenten insåg 
problematiken med detta eftersom de som tillhandhåller analysen är också de som vill sälja 
produkten. Det finns helt enkelt en risk att analysen vrids på ett felaktigt och för 
annonsören icke fördelaktigt sätt. Trots detta menade denna respondent att det skulle kunna 
vara ett hjälpsamt inslag i relationen för att utveckla deras egen verksamhet. Vargo & 
Lusch (2004, s. 11) är inne på detta sätt att utveckla relationen med kunden. Kunden bör 
ges verktyg för att skapa värden och inte erbjudas färdiga förslag. Att genom uppföljning 
där visa vad som fungerar gör att kunden blir en viktig del i utvecklingen av 
annonslösningar och kan då betraktas som en medproducent (Vargo & Lusch, 2004, s. 11). 
Det kan ibland vara motiverat för vissa företag att söka enskilda transaktioner. De vill inte 
utveckla någon bredare relation utan den är istället underförstådd att baseras på enstaka 
utbyten (Vargo & Lusch, 2004, s. 12). Under våra intervjuer utrycktes en önskan att 
utveckla relationen och det finns anledning att bemöta detta för att i slutändan kunna 
tillgodose kundens behov. Försäljningen av en tjänst kan mer ses som en möjlighet till 
överföring av kompetens som mottagaren kan dra nytta av. Det innebär att det måste finnas 
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en dynamik och kontinuitet i utvecklingen av relationen då marknaden hela tiden utvecklas 
(Vargo & Lusch, 2004, s. 15).   

I utvecklingen av relationen spelar personalen som möter annonsörerna en central roll då de 
ökar mervärdet till tjänsten tidningen tillhandahåller. Wilson et al., (2008, s. 272) menar att 
personalen också utgör en stor del av varumärket och påverkar uppfattningen av 
organisationen. Byggandet av en långsiktig och pålitlig relation skapas genom att 
frontpersonalen får kunden emotionellt knuten till varumärket. Hur personalen agerar 
påverkas i sin tur av vilken ledarstil som används för att sätta prägeln på arbetet. För att 
hitta rätt miljö menar Morhart et al., (2009, s. 138) att en kombination av ledarstilarna TFL 
och TRL är att föredra men att tyngdpunkten skall ligga mot TFL-stilen. Ledarstilen 
grundar sig på personalens egna värderingar och övertygelser där man vill få alla att dra åt 
samma håll. Det är dock fortfarande viktigt att det finns inslag av återkoppling, belöning 
och klara direktiv från ledningen sida.  

 

 

 

 

 

Personalen som sköter kontakterna med kunderna har alltså ett i högsta grad ett viktigt 
ansvar för både utvecklingen av varumärket och relationen. Hur personalen agerar och 
integrerar med kunderna hänger till stor del på vilka förutsättningar som skapas utifrån från 
ledningens sida. En miljö där personalens värderingar tas i beaktande kryddat med löpande 
uppföljning av arbetet är det som därmed skapar grunden för att kunna utveckla relationen 
och stärka varumärket. 

6 . 3  V a r u m ä r k e t  p å  n y a  p l a t t f o r m a r  
Anderson (2011, s. 16) menar att läsplattans intåg öppnar möjligheter att skapa en ny 
kommersiell kanal. Den kan således liknas med en kommande stjärna för tidningsbranschen 
(Hambrick et al., 1982, s. 514). Att träda in på nya marknader innebär dock vissa risker 
kopplade till det egna varumärket och det krävs kraftiga implementeringsåtgärder (Jobber 
& Fahy, 2006, s. 145). Då anatomin bakom varumärkets positionering ligger till grund för 
den framtida utvecklingen är det angeläget att se över denna.  
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Fortfarande står den tryckta tidningen starkt och kan liknas med en kassako (Hambrick et 
al., 1982, s. 514). Vissa menar dock att tidningen VK inte längre är en morgontidning då 
den i glesbygden kommer folk tillhanda sent inpå dagen. Att fortsätta förknippas som en 
morgontidning möjliggörs med hjälp av läsplattan då distributionen förenklas och 
leveransen sköts online. Detta skulle då kunna leda till att varumärket får tillbaka lite av sin 
personlighet som är en del av anatomin (Jobber & Fahy, 2006, s. 145). Morgontidningen 
kan bli en morgontidning igen.  

VK har idag redan en webbsida (vk.se) så varumärket behöver inte göra något steg in på 
”nya marknader” utan det handlar mer om att bredda marknaden med fler kanaler. Man 
finns redan ganska starkt positionerade på nätet, använder gratistidningar, driver socialt 
nätverk och samarbetar med starka varumärken inom radio. Därmed avslöjar VK´s 
bakgrund att de gärna finns med på andra marknader utöver den traditionella tidningen och 
kan mer ses som ett lokalt media hus. Därför känns en ingång på en ny plattform som ett 
naturligt steg och behöver nödvändigtvis inte förändra de kärnvärden man representerar, 
lokal journalistik och opinionsbildning. Att kunna förmedla tidningen genom nya kanaler 
skulle också kunna öka möjligheten att sprida det man tidigare kunnat göra på traditionellt 
sätt. Ännu fler kan läsa tidningen, ta del av nyheter och annonsörer kan nå ut i ännu större 
omfattning än tidigare.  

Många av respondenterna menade att det är VK som har bredden för att kunna nå ut med 
deras budskap. Detta tillsammans med VK:s starka förankring bland läsare i länet  innebär 
att trovärdigheten varumärket är förknippat med stärker deras position mot konkurrenter 
när de vill in på nya plattformar. Annonserar man hos VK får man det som efterfrågas och 
ärligheten är det som bäst bygger upp trovärdigheten menar en av våra respondenter. 

”den säljare som inte tror på en media mix den vet jag inte vad den gått för kurs man blir 
inte så trovärdig….det är väl det jag kräver av dom att inte försöka sälja på mig någonting 
som egentligen inte ge mig den effekt jag söker” 

Eftersom allmänna opinionen pekar mot att läsplattan kommit för att stanna skapas 
möjligheter att erbjuda det mervärde Andersson (2011, s. 16) menar lockar och behåller 
läsare som därmed också stärker VK:s attraktionskraft gentemot annonsörer. 

6 . 4  B u d s k a p e t  i  d e t  n y a  m a r k n a d s k l i m a t e t  
Att ta sig genom bruset på marknaden blir allt svårare då störningarna blir fler och fler, 
detta beskriver våra intervjuade företagare då de upplever en problematik med att träffa 
sina kunder. Företagen lyfter även att interaktionen är viktig, utifrån deras resonemang kan 
man se att vi gått ifrån en envägs kommunikation som var byggd på att ett budskap bara 
skulle skickas utan återkoppling (Shannon, 1949, s. 7). Då tekniken utvecklats har en ny 
mer interaktiv marknadsföring blivit intressant, reklamen har således gått mot att vara en 
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interaktiv tvåvägskommunikation som är betydande för en bra annonsering (Stern, 1994, s. 
8). Då flertalet av annonsörerna har skapat sig en erfarenhet att kommunicera sitt budskap 
genom sociala medier ger det en indikation på framtidens marknadsklimat. Genom att utgå 
från de tolv punkterna som Scott (2010, s. 22) nämner kan Media husen utveckla sina 
annonskampanjer. Då man skapar plattformar som kan träffa specifika kundgrupper 
selekteras annonseringen till kunder som vill tillgodogöra sig reklamen. Trots detta är 
masskommunikationen viktig för en del av respondenterna, där de menar att bredden och 
räckvidden är viktiga aspekter i framtidens annonsering. För att underlätta 
kommunikationen av budskap har respondenterna lyft att man önskar segmentering mot sin 
kundgrupp. Denna segmentering skulle dels kunna utgå från att ålder, kön är grundläggande 
faktorer (Tynan & Drayton, 1987, s. 308). Problematiken med detta är att vi alla är 
anonyma på Internet och informationen kan då vara svår att bygga upp. Facebook har dock 
anammat detta sätt att segmentera och här finns det delar att ta lärdom av, en respondent 
utryckte hur företaget enkelt nyttjat denna tjänst: 

 ”Det är ju det som är fördelen med facebook att jag kan målsöka min målgrupp. 
 Jag vill nå den här ålderskategorin. Men det kan ju inte ens VK ge mig för dom har 
 inte koll på vilken ålder det är på dem som går in på vk.se så att det är ju just det 
 där att det blir ganska hagelskott…Mycket sånt måste man ju läsa av så vi har ju 
 anställt en tjej som jobbar som Community manager och hon är ju den som ska 
 vara duktig på sociala medier.” (FTG 7) 

För att bygga ut den demografiska segmenteringen kan den kompletteras med psykografisk, 
där man samlar in vanemönster hos kunden, det kan röra sig om, aktiviteter, Intressen och 
attityder. Utifrån vår problemställning visar en respondent på detta:  

“att man styr bannervisningen utifrån den redaktionella texten…det tror jag stenhårt på…”  

Denna typ av segmentering skulle innebära att de redaktionella texterna styr 
annonsvisningen. Att sammankoppla annonsörerna och läsarnas intressen skapar de 
grundläggande förutsättningarna för denna typ av psykografisk segmentering (Tynan & 
Drayton, 1987, s. 317). Att kunna särskilja på läsarna skapar fördelar dels för läsaren som 
får reklam knuten till sina intressen utifrån den redaktionella texten, samtidigt som 
annonsörerna får en bättre träffbild av läsaren. Denna tankebana kan summeras i följande 
modell: 
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Att respondenterna har en produktorienterad syn på sin segmentering står klart efter 
intervjuerna och detta sätt att se på sina kunder blir missvisande mot vad hela marknaden 
kan erbjuda (Weinstein, 2006, s. 122). Om fokus flyttades från produkterna mot kunderna i 
segmenteringen skulle det innebära att man med mindre sannolikhet kommer att missa 
vissa kundgrupper, denna oro visade en av respondenterna: 

”jaa att man styr bannervisningen utifrån det redaktionella texten…det tror jag stenhårt 
på…men å andra sidan det är svårt för jag vågar inte säga att det är ett bättre alternativ 
då det görs så har du valt bort väldigt många visningar och även klickmöjligheter…men 
samtidigt så selekterar du ju kunderna hårdare…” 

Att Tjänstelogiken börjar dominera marknadsförerares syn på marknaden fick vi erfara från 
respondenterna där en del företagare verkligen framhävt hur viktigt det är att fylla sina egna 
hemsidor med extern information där kunden är med och utvecklar innehållet. Att kunden 
deltar i sitt eget värdeskapande beskriver Vargo & Lusch (2004, s. 9) som en viktig del i 
utvecklingen av tjänster. Om VK ska kunna utvecklas på nya plattformar och bibehålla sitt 
starka varumärke bör man förbättra de tjänster som erbjuds. För att utveckla dessa kan man 
knyta till sig initiativtagare som vidare påverkar gruppers beteende (Livette, 2007, s. 246). 
Får man initiativtagarna med sig kan man skapa det behov som är en början i köpprocessen 
hos andra konsumenter (Shao, Lye, & Rundle-Thiele, 2008, s. 799). Vid lanseringen av 
produkten är positioneringen en viktig del där Jobber & Fahy (2006, s. 126) menar att de 
fyra faktorerna, klarhet, kontinuitet, trovärdighet och konkurrenskraft bör beaktas. 

Att skapa den nya plattformen där annonsörer kan interagera med kunderna är således ett 
tydligt framtonat önskemål från respondenterna. Aspekter i denna förändring bör således 
vara så pass segmenterad att innehållet i reklam och annonser tilltalar läsaren. 
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Genom vårt arbete kommer vi nedan att ge de slutsatser och svar på problemet som 
framkommit, vi kommer även redogöra för att uppsatsen syfte är besvarat samt utveckla 
resonemangen kring arbetet som helhet. 

 

 

 

7 . 1  E g n a  r e f l e k t i o n e r  
Utifrån den utmaning som tidningsindustrin står inför har vi under studien upplevt att det 
finns incitament att konsultera IT-specialister i beslutsprocessen, något som tidigare inte 
tagits hänsyn till. Med tanke på den situation som VK befinner sig i är därför nödvändigt att 
lyfta in denna typ av expertis som kan bidra med vital kunskap i implementeringsfasen och 
det kommande underhållsarbetet. Vidare har vi även insett att tidningsindustrin bör locka 
läsare för att kunna attrahera annonsörer. Således handlar det om att skapa mervärde som 
innebär att de väljer tidningen på läsplattan istället för webbupplagan. Detta hänger ihop 
med det trepartsförhållande som beskrivits och är en vital del för tidningsbranschens 
fortlevnad. Under intervjuerna framkom det även delar som rör GPS reklam i 
mobiltelefoner. Detta är någonting som vi anser VK bör ta till sig då de kan utveckla ett 
mervärde för de annonserande att synas i den GPS styrda reklam applikationen. För 
konsumenten skulle denna applikation betyda att man kan ta del av erbjudanden och reklam 
då man finns nära annonsören och därför finns det incitament för konsumenten att ladda ner 
applikationen. 

7 . 2  S l u t s a t s e r  
Studien har visat på tydlig argumentation för att annonsörerna tror på läsplattans framtid 
som kommunikationskanal trots att den tryckta tidningen inte är att räkna bort. Vi har under 
studiens gång insett att en bidragande faktor för annonsörernas beslut vid köp av annonser 
är att läsarna måste kunna nås. Att attityderna och tankarna i analysen kan kopplas till 
tidigare forskning styrker därmed de antaganden som gjorts. Det problem som vi stod inför 
vid studiens start har preciserats utifrån respondenternas attityder för att ge en plattform där 
kunder och annonsörer möts i en interaktiv annons som segmenterats efter kundens 
preferenser. Detta bidrag till tidningsbranschen som helhet kan ses som en av de viktigaste 
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slutsatserna vi kunnat precisera. Denna forskning har bidragit med en ökad förståelse 
gällande annonserande företags tankar om framtidens kommunikationskanaler för 
läsplattor. Delsyftet har förklarats genom specialistens tankar om att projektet är 
genomförbart då tekniken finns. Utifrån detta visar vi på att segmenteringen av marknaden 
utifrån psykografisk kunskap om kunden är att föredra för att kunna utveckla VK´s 
annonskanaler, följaktligen är studiens syfte uppfyllt och vi kan vidare beskriva mer 
konkret de slutsatser vi sett. 

Att segmentera annonser är ett önskemål från flertalet av annonsörerna då dessa framhävt 
en önskan om att kunna utveckla sig men inte alltid besitter kunskapen. Att ta tillvara på 
denna önskan kan vara att bistå med expertis och kunskap inom området, denna insikt kan 
hjälpa kunden utveckla deras hemsida och varumärke för att de ska kunna få möjligheten 
att prova nya medier. Vi anser att de företag som idag har kunskapen eller de med 
framhävda kundsegment ska vara de första att prova den nya marknadskanalen med 
redaktionellt segmenterade annonser. Utifrån dessa kunder kan man således skapa sig en 
bas att stå på vid uppstarten av plattformen. Denna studies vikt kan även styrkas med att en 
sådan typ av segmenterad reklam även kan införas på andra digitala kanaler som webb och 
webb-tv, allt för att ge en bättre träffbild för annonsörerna och kunderna. En viktig del i 
denna segmentering är att de kunder som vill fortsätta nå de breda segmenten måste få 
tillgång till detta. Att utforma vissa annonsplatser som inte är segmenterade efter den 
psykografiska profilen möjliggör således detta. Att utveckla denna tjänst skapar då 
incitament för annonsörer som både vill nå specifika konsumentgrupper, men även de som 
riktar sig mot hela marknaden. Att utvecklas i takt med nya teknikers tillvägagångssätt är 
att ta tillvara på det främsta inom innovationskraftens hos andra parter. En slutsats vi dragit 
är att den mest fördelaktiga av de två tekniker som tagits fram för applikationsutveckling är 
HTML-kodningen som är framtidens val av programmeringsspråk för läsplattan. Största 
fördelarna med den traditionella tekniken är den redan används och egentligen bara behöver 
vidareutvecklas. Detta medför att utvecklingskostnaderna kan hållas nere då 
underhållsarbetet inte behöver bli så krävande. 

7 . 3  F ö r s l a g  t i l l  f r a m t i d a  f o r s k n i n g  
Då studiens främsta slutsats rör annonsörernas efterfrågan av psykografisk segmentering så 
är vårt förslag till framtida forskning att en studie kring detta med konsumenternas 
perspektiv bör utföras. Det finns väldigt mycket outforskat inom området och därför väldigt 
många alternativ när det gäller möjliga framtida studier men vi anser att detta förslag kan 
vara det naturliga steget utifrån vårt resultat. Andra intressanta perspektiv vore att gå 
djupare in på specialistens tankar för att titta på tekniskt viktiga aspekter av problemet. 
Detta skulle bidra till förståelsen men även till ökad samverkan mellan expertis på området 
och tidningsindustrin. Något som vi bedömde som högst relevant utifrån vår studie.  
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Tema 1 – Annonserna på VK.SE 
(här är vi intresserad av att se kundernas reflektioner på deras annonser på vk.se för att se 
om nya funktioner kan utvecklas på den nya plattformen,) 
Inledning – Kan du berätta om hur ni annonserar på VK.SE 

-Som du beskriver vilka funktioner saknar ni i annonserna 
-Hur tycker du att ert budskap bäst når kunden via annonser hos VK  

Tema 2 – Andra kommunikationskanaler 
(Här vill vi veta om kunderna använder sig av andra kommunikationskanaler utöver VK, 
vilka sorter och hur i vilken utsträckning) 

-Hur ser ni på användandet av andra kommunikationskanaler (facebook  gruppi  etc.) 
- Marknadsför ni er via något annat media i Umeå regionen (annan  hemsida) 

Tema 3 –  Nya marknadsföringskanaler 
(Har kunderna en egen idé om hur annonserna kan utvecklas till  läsplattan.) Vad är 
viktigt för kunden i annonseringen och vad avgör vid annonsering i en ny media kanal) 

- Kan du berätta om varför ni bestämde er för att annonsera på vk.se 
- Kan du berätta lite om hur ni utvecklar ert varumärke 
- Som du beskriver hur kan ni dra nytta av ny annonsering för att stärka ert varumärke 

Tema 4 – Läsplattan 
(Här vill vi få en uppfattning om deras generella inställning till Läsplattan samt hur den 
kan användas som marknadskanal.) Samt om det finns intresse hos kunden att använda sig  
gps -positions styrd marknadsföring) 
-  Kan du berätta lite om dina erfarenheter och tankar om läsplattor 
- Vad ser du för möjligheter för läsplattor inom marknadsföring. 
- Kan du berätta lite om era tankar kring framtida marknadsföring (mobil,  web läsplatta) 
- Hur går era tankar till marknadsföring som styrs av positionering (gps i mobil/läsplattan 
 
Tema 5 – Segmentering 
(Här ligger intresset kring hur VK kan erbjuda kunderna en bredare portfölj, som text 
segmenterad direkt reklam) 
-Kan du berätta lite om era kunder och hur mycket ni vet om dom 
-Hur ser ni på styrd marknadsföring mot specifika kundkategorier 
– Vad är viktigt vid en sådan marknadsföring från er sida? 
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Tema 6 – Relationer 
- Hur ser ni på er relation med VK idag? 
- Utifrån det du beskriver vad är viktiga egenskaper för era relationer? 
- Hur skulle ni vilja att relationen skulle utvecklas? 
- Kan du berätta om den service ni erhåller från VK? 
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HUVUDTEMA FÖRETAGAREN 

Bakgrundsfrågor 

-Hur skulle Du beskriva din marknadsföring av företaget där du jobbar, i dag? 
-Vilka mål har du med marknadsföringen? 
-Vilka kanaler använder ni er av? 
-Hur ofta använder ni er av dessa kanaler för att nå ut med ert budskap? 
-Vilka kanaler skulle du säga ger bäst effekt (bestäm innan vad bäst effekt är)? 
-Har Du erfarenheter av att annonsera på webben (sociala medier, mm)? 

Tema 1 – Annonserna på VK.SE 

(här är vi intresserad av att se kundernas reflektioner på deras annonser på vk.se för att se 
om nya funktioner kan utvecklas på den nya plattformen,) 

-Har du erfarenhet av att annonsera på vk.se och folkbladet.nu? 
-Om ni annonserar/har annonserat på vk.se och folkbladet.nu, vilka förväntningar har/hade 
ni på mediet? 
-Hur upplevde du att annonsera på vk.se och folkbladet.nu? 
-Vad anser Du vara den största förtjänsten av att annonsera på webben via vk.se och 
folkbladet.nu?  
-Vad anser Du vara de största nackdelarna med att annonsera på vk.se och folkbladet.nu 
(om några)? 
-Vilka faktorer bör vara uppfyllda för att en marknadsföringskampanj eller annons ska 
fungera? 
- Kan du berätta om hur ni annonserar på VK.SE 
- Som du beskriver vilka funktioner saknar ni i annonserna 
- Hur tycker du att ert budskap bäst når kunden via annonser hos VK  

Tema 2 – Andra kommunikationskanaler 

(Här vill vi veta om kunderna använder sig av andra kommunikationskanaler utöver VK, 
vilka sorter och hur i vilken utsträckning) 
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-Hur ser ni på användandet av andra kommunikationskanaler (facebook  gruppi etc.) 
- Marknadsför ni er via något annat media i Umeå regionen (annan  hemsida) 
- Hur tror du att kanalerna att marknadsföra sig på kommer att förändras i  framtiden (1-5 
år)? 

Tema 3 –  Nya marknadsföringskanaler 

(Har kunderna en egen idé om hur annonserna kan utvecklas till  läsplattan. Vad är 
viktigt för kunden i annonseringen och vad avgör vid annonsering i en ny media kanal) 

- Kan du berätta om varför ni bestämde er för att annonsera på vk.se 
- Kan du berätta lite om hur ni utvecklar ert varumärke 
- Som du beskriver hur kan ni dra nytta av ny annonsering för att stärka ert varumärke 

Tema 4 – Läsplattan 

(Här vill vi få en uppfattning om deras generella inställning till Läsplattan samt hur den 
kan användas som marknadskanal. Samt om det finns intresse hos kunden att använda sig 
gps -positions styrd marknadsföring) 
- Har Du någon erfarenhet av s.k. läsplattor (beskriv vad en läsplatta är)?  
Om ja; beskriv Din generella uppfattning om läsplattan som kanal för att marknadsföra sig 
på. 
Om nej; Vad är Din förutsägning om läsplattan som metod för att marknadsföra sig på. 
Om ja; Vad anser Du vara de största fördelarna med läsplattan? 
Om ja; Vad anser Du vara de främsta nackdelarna med läsplattan? 

- Anser Du att läsplattan skulle kunna vara ett framtida alternativ till den traditionella 
annonseringen i tidningen och på webben?  

- Hur tror Du att omställningen från traditionell annonsering på läsplatta kan upplevas och 
uppfattas av traditionella tidningsläsare och annonsörer (hur mottaglig förändringen är för 
inblandade)? 

- Hur kan ålder och olika generationer inverka på mottagandet av annonsering på läsplatta? 
-  Kan du berätta lite om dina erfarenheter och tankar om läsplattor 

- Vad ser du för möjligheter för läsplattor inom marknadsföring. 
- Kan du berätta lite om era tankar kring framtida marknadsföring (mobil,   web  läsplatta) 
- Hur går era tankar till marknadsföring som styrs av positionering (gps i  mobil/läsplattan) 
  

Tema 5 – Segmentering 
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(Här ligger intresset kring hur VK kan erbjuda kunderna en bredare portfölj, som text 
segmenterad direkt reklam) 
Kan du berätta lite om era kunder och hur mycket ni vet om dom 
Hur ser ni på styrd marknadsföring mot specifika kundkategorier (EXEMPEL) – Vad är 
viktigt vid en sådan marknadsföring från er sida? 

Tema 6 – Relationer 
- Hur ser ni på er relation med VK idag? 
- Utifrån det du beskriver vad är viktiga egenskaper för era relationer? 
- Hur skulle ni vilja att relationen skulle utvecklas? 
- Kan du berätta om den service ni erhåller från VK? 
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