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Abstrakt  

 

Reklam kostar mer och mer pengar, vilket leder till att reklambyråerna måste rikta reklamen 

än mer för att komma åt den tänkta målgruppen. Det här arbetet gick ut på att utröna hur 

reklambyråer arbetar för att reda på hur de bäst ska nå en viss målgrupp för en viss produkt. 

Författarna intervjuade två reklambyråer i Norrbotten för att undersöka ämnet. Utifrån 

insamlad information utfördes sedan en egen undersökning i ett fiktivt fall där frågan var hur 

vi på bästa sätt kan nå gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner. Arbetet visade tydligt 

att det är viktigt att reklambyrån för en diskussion med personer ur den tänkta målgruppen, 

för att se vad de har för värderingar och tankar angående den aktuella produkten/tjänsten för 

att kunna rikta reklamen på bästa sätt. 

 

Nyckelord för arbetet 

Målgruppsanalys 

Gymnasielever 

Reklam 
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Abstract 

 

That the cost of advertising rises has led to that it become more and more important to specify 

the design for the target group. The purpose of this paper was to examine how advertising 

bureaus work in this matter. To collect this information, two interviews with advertising 

bureaus in Norrbotten was made. From the collected information an examination to test their 

methods where made. The question was how to reach the target group, witch in this case were 

high school students, with advertising for cell phones. The result shows that it is important for 

the advertising bureaus to talk to the target group, about there values, thoughts and habits, to 

be able to direct the advertising in the best possible way.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Reklam kostar mer och mer pengar och reklamflödet ökar hela tiden, därför blir det allt 

viktigare att reklamen riktas mer specifikt till den tänkta målgruppen. Det är därför 

nödvändigt att till exempel ta reda på vilka medier som målgruppen mest nås av samt hur du 

ska utforma reklamen för att den ska uppfattas av och attrahera målgruppen så mycket som 

möjligt. Enligt Maria Nordmark, Informationsdesigner och webbstrateg på Säljbolaget, 

Stockholm, är syftet med att göra en målgruppsanalys att undersöka attityder och behov hos 

potentiella mottagare för reklamen. Hon menar även att diskussionen måste vara öppen och 

att processledaren ska vara noga med att inte styra gruppen. En väl genomförd 

målgruppsanalys leder till att utvecklingsarbetet kan fokusera på de egenskaper som är 

viktigast för reklamen och kan därmed undvika att bygga funktioner som inte efterfrågas1. 

 

Carsten Lynge och Asger Vilstrup (1987) skriver i boken ”Använd reklampengarna bättre - 

Hur olika annonser fungerar och vad vi kan lära oss av annonstester” att reklam sänds till 

konsumenterna med ett i förväg bestämt mål. Problemet är hur vi ska utforma och sända 

budskapet för att uppnå den önskade effekten. De som lyckas bäst är de som i förväg satt sig 

in i konsumentens situation och som ser på sina produkter och sin reklam med kundens ögon. 

De menar att vi som marknadsförare av produkter måste veta hur konsumenten uppfattar vårt 

budskap, vilka förutsättningar de har att uppfatta budskapet, deras nuvarande situation, 

framtida situation och tidigare erfarenheter för att veta om reaktionen kommer att blir positiv 

eller negativ. Författarna menar också att det sker en blixtsnabb värdering av reklam hos 

användaren. Är budskapet intressant eller inte? Annonsen värderas som en helhet och varje 

annons får bara någon sekunds uppmärksamhet. Ser annonsen intressant ut värderas 

budskapet närmare. Är det inte intressant går läsaren vidare till nästa sida. Det är därför det är 

viktigt att göra målgruppsanalyser genom att gå ut till målgruppen och fråga vad de vill ha.  

 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att förbereda oss inför en framtida arbetsmarknad inom designbranschen 

genom att här utröna vilka metoder som används på reklambyråerna för att kunna rikta reklam 

mot en specifik målgrupp på bästa sätt.  

 
1 Nordmark Maria, PowerPoint; Användbarhet i Programvaruprojekt, Målgruppsanalys 
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Detta ska vi få fram genom intervjuer med anställda vid reklambyråer. Vi kommer sedan att 

pröva de metoder reklambyråerna använder i en egen undersökning. Dels för att ta reda på 

vad gymnasieungdomar vill ha i reklam för mobiltelefoner och dels att undersöka genom 

vilka mediekanaler vi kan nå dem bäst. Detta för att få praktisk erfarenhet på ämnet men även 

för att undersöka hur metoderna som reklambyråerna använder fungerar.  

 

1. 3 Avgränsning 

Vi valde målgruppen gymnasieelever och produkten mobiltelefoner därför att det är en 

produkt som de allra flesta i den valda målgruppen innehar. Mobiltelefonen är även mer eller 

mindre en förbrukningsvara som byts ut relativt ofta. Målgruppen för undersökningen är 

gymnasieelever det vill säga ungdomar 16-19 år. Det är i den åldern som många skapar sin 

identitet, eller image, gentemot andra. De vill tillhöra en grupp för att inte känna sig utanför. 

Ofta handlar det om att se ut och uppträda på ett visst sätt. Detta visar sig genom att många till 

exempel vill visa vilken typ av musik de gillar. Det kan var allt från hårdrock till pop, och alla 

genrer har sin klädstil. Dock inte sagt att de måste ta till sig klädstilen för att de gillar 

musiken, men många verkar göra det. En tydlig imageskapare nu för tiden är även 

mobiltelefonen. Så gott som alla i den åldern har en mobiltelefon och för att ge ett visst 

intryck mot andra väljer de att ha den ena eller den andra modellen.  

 

1.4 Frågeställningar 

- Hur går reklambyråerna till väga för att utröna hur de på bästa sätt ska nå vald målgrupp för 

en specifik reklam?  

- Hur kan vi på bästa sätt nå gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner? 

 

Hur fungerar reklambyråernas metoder och finns det något som kan göras bättre? Finns det 

några generella mallar för vad olika målgrupper gillar och hur mycket av detta är fördomar? 

Använder reklambyråer sin ”magkänsla” eller går de ut och verkligen tar reda på vad 

målgruppen önskar?  
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2 Metod 

Det första steget i undersökningen bestod av att undersöka reklambyråernas metoder för att ta 

reda på hur de på bästa sätt ska nå en viss målgrupp med en viss reklam. Metoderna testades 

sedan i en undersökning med ett fiktivt uppdrag; Hur riktar men reklam för mobiltelefoner på 

bästa sätt mot gymnasieungdomar? För att utröna detta utförde vi först en enkätundersökning 

med 53 personer ur målgruppen. Syftet var att få ut mer generella tendenser vad det gäller 

medievanor och köpprocessen kring mobiltelefoner. I ett sista steg gick vi ut till en så kallad 

fokusgrupp bestående av fem personer ur målgruppen ”gymnasieelever”. Syftet var att genom 

att föra en öppen diskussion undersöka mer kvalitativa perspektiv såsom personernas attityder 

och åsikter om reklam och medievanor. 

 

2.1 Intervju Reklambyråer 

 

2.1.1 Respondenter  

Intervjuperson 1: Mats Långström grundare av och AD/VD på Helikopter Reklambyrå i Piteå. 

Han har arbetat 12 år i reklam/designbranschen och har 1 års grafikerutbildning från AMU 

(Arbetsmarknadsutbildning). Han har även läst Grafisk form och Illustration på distans, en 

utbildning som riktar sig mot reklamdesign och yrket art director. På byråns webbsida2 kan du 

läsa att byrån ”Kreativt, och med öga för kundens affärer, arbetar vi med kommunikation som 

utvecklar kundens varumärke.” Företaget arbetar med kunder som Christian 

(innebandyklubbor), Luleå tekniska universitet och Piteå havsbad.   

 

Intervju person 2: Eva Stenmark är utbildad beteendevetare och har arbetat som byråchef och 

tillika produktionsledare och projektledare på AochO reklambyrå i Luleå i 2,5 år. Namnet på 

reklambyrån, som funnits sedan 1993, är kopplat till dess affärsidé, vilket är att ”med klok 

reklam förbättra våra kunders marknadsposition”. På företagets webbsida3 kan läsas att 

företaget har sakta men säkert vuxit för att idag vara en av de ledande och mest kreativa 

reklambyråerna i Norrland. AochO Reklambyrå har hela tiden utvecklats med eget kapital och 

genomfört långsiktiga investeringar som idag ger en bra grund att bygga vidare på. Ett bevis 

på detta är företagets trippel-A diplom4. 

 

 
2 www.helikopter.nu 
3 www.aocho.se 
4 URL  http://www.dbsverige.se/Factsheets/kreditrating.pdf  (050517)  
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Vi valde dessa reklambyråer på grund av geografiska och storleksmässiga skäl (byråernas 

storlek). Vi valde bort de allra största byråerna därför att vi tror att det finns fler byråer i 

Sverige i storlek med AochO samt Helikopter Reklambyrå och det var hur dessa arbetar som 

vi ville ta reda på. Att vi valde att intervjua Mats Långström från Helikopter reklambyrå beror 

på hans position i företaget som Art Director/VD och på grund av att byrån arbetar mot 

ungdomar i många fall. Vi valde att prata med Eva Stenmark på AochO reklambyrå på grund 

av hennes erfarenheter inom beteendevetenskap och med tanke på att det är en av Norrbottens 

mest framgångsrika byråer.  

 

2.1.2 Material 

Vi använde oss av en kvalitativ metod för att ta reda på hur reklambyråerna arbetar för att 

utröna hur de på bästa sätt kan rikta reklam för en specifik produkt/tjänst mot en specifik 

målgrupp. Intervjufrågorna handlade främst om hur de på reklambyråerna går till väga för att 

definiera en målgrupp för ett projekt, betydelsen av målgruppsdefinieringar och hur de går till 

väga för att ta reda på hur de på bästa sätt ska nå vald målgrupp. Under intervjun med Mats 

Långström var frågorna av låg standardisering och låg strukturering eftersom diskussionen var 

väldigt öppen och vi ställde inte frågorna nödvändigtvis i en bestämd turordning. Vid 

informationshämtningen från Eva Stenmark skickades frågorna via e-post och vilket 

medförde att graden på standardisering var högre medan graden av strukturering fortfarande 

var densamma, det vill säga låg. Vi valde dessa metoder på grund av att vi avsåg att göra en 

kvalitativ analys av svaren5.  

 

2.1.3 Procedur 

Vi utförde intervjuer med två personer som arbetar på två olika reklambyråer för att få en 

insikt i hur de arbetar med att definiera en målgrupp för en produkt/uppdrag och hur de sedan 

tar reda på hur de bäst ska rikta sig till bestämd målgrupp. Vid den första intervjun besökte vi 

Mats Långström på Helikopter Reklambyrå. Vi utgick från ett antal grundfrågor som vi sedan 

ställde följdfrågor till under intervjuns gång. Vår andra intervju sker via e-post med Eva 

Stenmark med samma frågor som låg till grund vid den första intervjun6. Denna intervju 

skedde via e-post på grund av geografiska och tidsmässiga orsaker.  

 

 

 
5 Intervju-/enkätfrågor, Bilaga 1 
6 Intervju-/enkätfrågor ,Bilaga 1 
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2.1.4 Validitet/Reliabilitet 

Undersökningen ger inte några generella och allmänna tillvägagångssätt för reklambyråer i 

allmänhet utan visar enbart på hur de två reklambyråer vi talat med arbetar, vilket även var 

syftet. Vi gör dock antagandet att de reklambyråer vi valt är representativa för  byråer av 

samma storlek.  

 

Risken finns vid en muntlig intervju där inspelningsapparatur inte använts att alla svar inte 

blir dokumenterade. Vid en skriftlig intervju finns allt detta dokumenterat, dock saknas här 

den personliga kontakten och möjligheten till att ställa följdfrågor direkt men detta bör inte ha 

för stor inverkan på validiteten och reliabiliteten för undersökningen.  

 

2.2 Enkät Gymnasieelever 

 

2.2.1 Målgruppen  

Vi valde målgruppen gymnasieelever därför att de är en köpstark grupp för mobiltelefoner. 

Enligt Karin Geiger på UngdomsBarometern7 har endast 1% av de tillfrågade i målgruppen 

uppgett att de inte har en mobiltelefon. Med tanke på att det, enligt Statistiska Centralbyrån8 i 

december 2004 fanns 452.307 personer mellan 16 och 19 år (gymnasieålder) så är det alltså 

över 447.000 ungdomar i målgruppen som har minst en mobiltelefon var.  

 

Orsaken att vi valde just en mobiltelefon som exempel i det här arbetet har att göra med att 

det är en produkt som är väldigt aktuell just nu. Det mesta i samhället handlar om att 

kommunicera och att alltid vara tillgänglig. Nu har du med en mobiltelefon inte bara 

möjlighet att ringa, utan det finns många, mer eller mindre användbara, funktioner i 

mobiltelefonerna. Det finns oftast allt från miniräknare till kalender och kameror i 

telefonerna. Nu finns även möjlighet att, med de nyaste modellerna, se den du pratar med 

genom så kallade videosamtal. Som vi tidigare nämnt så uppgav endast 1% att de inte hade en 

mobiltelefon, enligt en undersökning gjord av UngdomsBarometern. Detta visar på att 

produkten är ett självklart ting i målgruppens vardag.  

 

Under tiden på gymnasiet hamnar många ungdomar i nya vänskapskretsar i och med att de 

ofta börjar i en helt ny klass, detta har till följd att de då vill skapa en personlig image, det vill 

 
7 URL http://www.ungdomsbarometern.se (050425) 
8 URL http://www.scb.se (050425) 
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säga att få andra att uppfatta dem på ett visst sätt. Det är allt från kläder till hur de uppför sig 

som sätter den här imagen, och mobiltelefonen kan vara en del i detta med att ”vara någon”. 

Hur de utvecklas och blir som person under den här åldern har visserligen inte bara att göra 

med grupptryck och tiden i skolan. Allt runtomkring en påverkar på sitt sätt. Det förklaras av 

Löfgren Anders och Norell Margareta (1994) i boken, Att förstå ungdom – Identitet och 

mening i en föränderlig värld (sid.160); 

 

”Utan att gå vidare in på området, kan vi konstatera att begreppet utveckling spänner över 

flera olika, sinsemellan relaterade områden. Vi kan fasthålla att varken den biologiska, den 

kognitiva eller den sociala utvecklingen är tänkbar utan ett sammanhang av interaktion 

mellan individen och den fysiska, sociala och symboliska miljö som denna vistas i.”   

 

Under gymnasietiden får även många ungdomar ta hand om hela studiebidraget som betalas ut 

direkt till studenten eller till föräldrarna. Studiebidraget betalas ut av CSN 9och ligger för 

närvarande på 950kr. Kravet är att personen ska studera på heltid på gymnasienivå, vissa 

undantag för några utbildningar finns. Att ha en egen fast inkomst kan leda till att ungdomar 

har större möjlighet att köpa en sådan telefon de vill ha.  

 

2.2.2 Försökspersoner 

53 slumpvis utvalda personer från gymnasieskolor i Piteå, Luleå, Boden och Stockholm i 

åldrarna 16-19 år. Tanken med att ha en geografisk spridning för enkäten var att få en 

eventuellt större spridning i åsikter. 

 

2.2.3 Material 

Här användes till största delen en kvantitativ enkät med hög grad av strukturering och 

standardisering eftersom syftet var att utröna tendenser och mönster vad det gäller medievanor och 

köpprocessen för mobiltelefoner hos målgruppen. Ett antal frågor i enkäten var dock av kvalitativ 

art med en låg grad av strukturering, detta för att även få fram mer personliga åsikter och tankar. 

 

Frågorna i enkäten var av typen ”Ja och Nej” frågor, frågor där svaranden uppmanades att gradera 

svarsalternativen från 1-9, 1-7 och 1-4. I de flesta av frågorna av denna art var det sista alternativet 

”Annat” där de fick möjligheten att fylla i ett eget alternativ som de ansåg saknades. Vidare fanns 

även frågor där de uppmanades att kryssa för ett eller flera svarsalternativ som stämde bäst in på 
 

9 URL http://www.csn.se (050420) 
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deras situation/åsikt/erfarenhet och där de fritt fick skriva sitt eget svar utifrån ställd fråga. Även 

här fanns alternativet ”Annat” med i de flesta frågor. Enkäten avslutades med möjligheten att ge 

egna kommentarer och att redovisa om det var något som de inte förstod10. 

 

2.2.4 Procedur 

För att få en inblick i medievanor och hur köp processen för mobiltelefoner hos gymnasieelever ser 

ut lät vi 53 slumpvis utvalda personer ur målgruppen svara på en enkät som delades ut på 

gymnasieskolor i Luleå, Boden, Piteå och Stockholm. I Luleå, Piteå och Boden svarade 10 

personer på varje ort på enkäten samt 23 personer i Stockholm. Enkäten var anonym men för att 

säkerställa att de utvalda personerna ingick i målgruppen fick de ange ålder på enkäten.  

 

2.2.5 Databehandling 

Som ett första steg kontrollerades angiven ålder på enkäterna för att försäkra oss om att svarande 

ingick i vår målgrupp. De frågor där svarspersonen uppmanades att kryssa i en eller flera 

svarsalternativ som bäst stämde in på deras situation/åsikt/erfarenhet sammanställdes genom att det 

totala antalet kryss för respektive svarsalternativ, i de 53 enkäterna, adderades. För 

svarsalternativet ”annat” sammanställdes de fria svaren listade efter varandra som citat.  

 

Frågor där svaranden uppmanades att rangordna svarsalternativen i en skala sammanställdes 

genom en frekvenstabell. De frågor där svarandena fick valet att kryssa i ja eller nej 

sammanställdes dessa genom att det totala antalet kryss för respektive svarsalternativ adderades. 

Frågorna med låg strukturering, där svaret fick fritt skrivas utan några på förhand utvalda 

svarsalternativ, sammanställdes dessa listade som citat. 

 

2.2.6 Validitet/Reliabilitet 

Eftersom enkäten var anonym och de svarande själva fick ange ålder på enkäten kan vi inte 

veta hundra procent säkert att personerna uppgett rätt ålder eftersom vi inte bad om 

legitimation. Dock anser vi att personerna i undersökningen inte hade något motiv för att inte 

ange rätt ålder.  

 

Att använda sig av en skala där de svarande får gradera från exempelvis 1-9 kan vara 

missvisande på grund av att de kan tycka att alla alternativ är dåliga eller att alla är bra, bara 

mer eller mindre, vilket skalan då inte avslöjar. Allas svar tolkas på samma sätt. 
 

10 Enkät, Bilaga 2 
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 Vid vissa av frågorna i enkäten finns risk för feltolkning. Frasen ”ny mobil” användes på 

flera frågor som till exempel ”hur ofta köper du ny mobil” där vi syftade på mobiler överlag 

oavsett om det är nya eller begagnade men vilket kan misstolkas av de svarande beroende på 

utformningen och ordvalet på frågan. I övrigt anser vi att enkäten gav svar på en del av det vi 

avsåg att undersöka. Saknas gör kvalitativ fakta om till exempel vilka sidor de besöker på 

Internet och vad de läser i tidningarna, detta kompletteras dock i informationsinsamlingen 

från fokusgruppen. 

 

2.2.7 Bortfall  

I de fall där de svarandena feltolkat frågorna och graderat svarsalternativen uteslöts dessa från 

beräkningen eftersom de ej går att tolka som kryss och genom detta minimera risken för att 

resultatet ska bli missvisande. Frågor där de svaranden uppmanades att rangordna 

svarsalternativen men feltolkat frågan och istället kryssat för vissa svarsalternativ uteslöts 

dessa från beräkningen eftersom det ej gick att tolka utifrån en rangordning.  

 

På fråga nummer 5 ”I vilket medium möts du av mest reklam under en dag?” har en person 

lagt sin förstarankning (siffran 1) på två svarsalternativ; Internet och TV vilka båda uteslöts 

från sammanställningen. På fråga nummer 6 ”Vilket tycker du är det bästa mediet för att nå 

just dig med reklam?” har en person lagt sin förstarankning (siffran 1) på två svarsalternativ; 

TV och Dagstidningar vilka båda uteslöts från sammanställningen. 

 

I vissa fall uteblev de svarandes gradering/kryss helt, dessa är dock få till antalet och bör inte 

påverka slutresultatet nämnvärt. 

 

2.3 Informationsinsamling Fokusgrupp 

 

2.3.1 Försökspersoner 

En fokusgrupp består av ett antal personer ur den aktuella målgruppen som i vårt fall är 

gymnasieelever. Vår fokusgrupp bestod av fem personer i åldrarna 17-18 år som läser andra 

året på Strömbackaskolan i Piteå. Samtliga personer är bekanta sedan tidigare, detta för att 

skapa en trygg stämning mellan dem vilket kan göra dem mer öppna och ärliga i 

diskussionerna. 
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2.3.2 Material 

Enkät - Denna enkät är en fördjupning av den enkät som tidigare delats ut, till 53 personer ur 

målgruppen. Här ställde vi mer ingående frågor kring fokusgruppens medievanor med syftet 

att skapa en diskussion bland personerna i intervjun11. Frågorna i enkäten hade låg grad av 

strukturering och standardisering.  

 

Intervju – Vi visade ett antal mobiltelefonreklamer till fokusgruppen som de fick 

kommentera. Reklamerna är beskrivna i text innan fokusgruppens kommentarer presenteras. 

Reklamerna återfinns även i bilaga 5. Frågorna som ställdes under tiden bilderna visades var 

spontana frågor kring deras åsikter om reklamen och var alltså av låg grad av standardisering 

och strukturering. 

 

Fri diskussion – Vi bad dem här att sammanfatta vad de ansåg skulle vara det bästa sättet att nå 

dem med reklam för mobiltelefoner. Under samtalets gång ställdes följdfrågor på vad de svarande 

sagt. Detta samtal var av låg standardisering och strukturering.  

  

2.3.3 Procedur 

Som ett avslutande steg i uppsatsens undersökning och som följd av den insamlade 

informationen från reklambyråerna, utförde vi kvalitativa intervjuer med fem personer ur 

målgruppen som då fick ingå i vår ”fokusgrupp”. Detta steg var alltså ett steg för att testa den 

metod som reklambyråerna skulle ha använt för att ta reda på hur de på bästa sätt ska nå 

gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner när de arbetar med en liten budget och inte en 

vetenskaplig undersökning.  

 

Intervjun skedde som en öppen diskussion med personerna ur fokusgruppen och delades in i 

tre steg. I det första steget ställdes en rad frågor angående deras medievanor. I steg två visade 

vi en rad annonser för mobiltelefoner och lät dem diskutera kring dessa. Anledningen till att 

vi bara använde oss av annonser som exempel för reklam för mobiltelefoner beror på att vi 

ansåg att detta räckte för att skapa en diskussion kring reklamernas utformningar, under tiden 

bilderna visades ställdes samtidigt även frågor kring reklam i andra medier. I ett tredje och 

avslutande steg ställde vi ett antal frågor kring vad de ansåg skulle vara det bästa sättet att nå 

dem med reklam. Vi valde att lägga dessa frågor sist för att underlätta för intervjupersonerna 

och för att få ut så mycket information som möjligt. De två första stegens syfte var nämligen 
 

11 Enkät, Bilaga 3 
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att få dem att reflektera över sina medievanor och vad de ansåg om reklam. Tanken bakom 

intervjuns upplägg var att det skulle skapas en diskussion allt eftersom den fortskred. Under 

intervjun antecknades deras åsikter och svar ner utan att ange vem som sagt vad eftersom 

detta inte var väsentligt, vikten ligger snarare i vad de sa. 

 

2.3.4 Validitet/Reliabilitet 

Vi anser att genom att vi förde en öppen diskussion och att de svarande alla är bekanta sedan 

tidigare, vilket medförde till en tryggare stämning i gruppen, så undersökte vi det vi ville och 

vi gjorde det på ett tillförlitligt sätt. Vi tror att genom att använda oss av den metoden fick vi 

ärliga och öppna svar angående personernas åsikter och attityder kring reklam. 
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3 Resultat 

 

3.1 Intervju Reklambyråer 

I ett första steg utförde vi intervjuer med två personer från reklambranschen. Intervjuernas 

syfte var att se hur proceduren med att rikta reklam till en tilltänkt målgrupp kan se ut. 

 

3.1.1 Mats Långström, Art Director/VD Helikopter Reklambyrå 

Mats Långström berättar att i ca 70 % av fallen, för att försöka sätta en siffra, är målgruppen 

för ett projekt/reklam redan definierad av kunden när de anlitar Helikopter Reklambyrå. När 

det gäller så kallad business to business reklam, där företag riktar sig till andra företag, så är 

målgruppen allt som oftast redan definierad. I de fall målgruppen inte är definierad görs detta 

i samarbete med kunden. Att definiera målgruppen är A och O men hur djupa analyser 

reklambyrån gör är en kostnadsfråga. ”Det är inte alltid det finns pengar till att analysera”. 

Men ju mer väldefinierad en målgrupp är ”desto lättare är det att göra jobbet”. För att 

definiera målgruppen använder de sig av en blandning av erfarenheter, fokusgrupper och 

undersökningar ur exempelvis fackpress. När målgruppen väl är definierad pratar de ofta med 

så kallade fokusgrupper, som innehåller ett antal personer ur målgruppen, för att ta reda på 

hur de ska nå dem på bästa sätt. Antalet personer i en fokusgrupp kan variera mellan ca 2 till 8 

personer, men en bra fokusgrupp, säger Mats, bör vara på mellan 6 till 8 personer. Mats är 

även lärare i Grafisk form på gymnasieskolan Strömbacka i Piteå och eleverna får ofta 

medverka i diverse undersökningar när målgruppen är ungdomar. Mats tar upp ett exempel på 

hur en undersökning hos fokusgruppen kan gå till. I en undersökning för en reklam för 

innebandyklubbor fick fokusgruppen fylla i först några grundfrågor som ”är du man/kvinna” 

och deras ålder. Vidare ställdes påståenden som de fick svara på som ”Vikten på klubban är 

det viktigaste” och ”Designen är viktigast” för att se vad de värderade mest. De kollar även 

bland annat vilka färger som fungerar. Ibland kan det bli en väldigt stor målgrupp för en 

produkt, som i fallet med innebandyklubborna. Där måste först inköparna tycka om reklamen 

och köpa in klubbor, sen ska elitseriespelarna känna att det är en bra klubba och i slutändan 

alla barn och övriga personer som spelar innebandy. Att gå ut till en fokusgrupp görs första 

gången i början av en produktion och vid långa projekt går de ibland även ut till fokusgruppen 

igen ett halvår senare för att se om någonting har förändrats.  
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Ett stort misstag är att tänka ”hur var det när jag var 15” för att utveckla reklam riktat mot 

ungdomar, till och med om du är 20 år. Tiderna förändras snabbt och det finns ett helt annat 

medieutbud idag än vad det gjorde då. Viktigt är också att vara ärlig i språk och form, 

försöker ett företag vara ”trendig” genom att använda ungdomligt språk som ”smile” och ”fet 

haja” genomskådar ungdomarna det väldigt fort. Det är bättre att, som i ett projekt för Facket 

som de är inne i nu, visa att de förstår hur ungdomarna tänker genom att säga att för de x antal 

kronor medlemsavgiften i facket kostar kan du få bredband så och så länge eller du kan få så 

och så många hamburgare, ”MEN”, när du står där ensam mot ett stort företag och det gäller 

exempelvis din lön eller anställning så kan du få igen de pengar du betalat in till facket många 

gånger om. De visar på det sättet att de förstår dem. För de där x antal kronorna det kostar att 

vara med i facket kan de göra så mycket annat för just nu, men om någonting skulle hända så 

är det värt de pengarna eftersom du då får hjälp, annars står du där ensam. 

 

För konsumentprodukter förändras ständigt rönen om vilket som är det bästa sättet att nå ut, 

det kommer hela tiden fram nya faktorer som påverkar ett inköp. Det är bara att försöka hålla 

sig uppdaterad genom att till exempel läsa fackpress. För att ta ett exempel så har bilreklam på 

senare tid börjat rikta sig mer och mer till kvinnor eftersom det visat sig att det är oftast 

kvinnorna som tar besluten om bilköp, det allra senaste är att även barnen är en stor 

påverkande faktor vid bilköp. Vad det gäller Business to Business reklam så översvämmas 

målgrupperna av reklam varje dag, vi måste därför hitta unika sätt att nå ut för att fånga deras 

uppmärksamhet. När vi frågar om han tycker att det skiljer någonting mellan hur 

reklambyråer bäst bör rikta sig till tjejer respektive killar säger han det är svårt att gruppera in 

människor utifrån vilket kön de tillhör, utan att det istället handlar mer om mentalitet. Inom 

gruppen sportintresserade finns ju både tjejer och killar. Grupperna ser snarare ut som 

”soffliggare, datanördar, plugghästar snarare än om de är tjejer eller killar” 

 

Avslutningsvis bad vi Mats att berätta hur han hade gått till väga för att ta reda på hur de på 

bästa sätt skulle nå gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner. Han ger oss tipset att vid 

en låg budget hade han frågat släkt, vänner och i stort sett ”alla man träffar”, eventuellt även 

pratat med en fokusgrupp från en gymnasieskola. Vidare ger han några tips om vilka 

mediekanaler han hade använt sig av för att nå ut till ungdomarna. Banners12 på ett ställe som 

LunarStorm13 där många ungdomar håller till är ofta effektivt, vid en lokal kampanj finns 

 
12 Ruta med reklam på Internet 
13 Community på nätet URL www.lunarstorm.se  
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möjligheten att reklamen bara visas för LunarStormanvändare på den aktuella geografiska 

platsen. Han menar också att många ungdomar är intresserade av nyheter men generellt, 

”beroende på tidning” så läser de tidningarna över nätet. Så en banner på till exempel Piteå 

Tidningens webbsida (www.pitea-tidningen.se), tror han att skulle nå ungdomar i Piteå bättre 

än en annons i tidningen. Ett tips är också att sponsra någon/något som är ”inne”, stilbildande 

och modernt till exempel ett populärt innebandylag eller tv-serie. Produktplacering i ”rätt 

sammanhang”, som att ge bort mobiltelefonen i fråga till 10 trendiga personer kan också 

fungera, eller ett spel på Internet som fångar målgruppens uppmärksamhet. Vid en lokal 

kampanj är affischer på skolor ett bra sätt att nå ut. Några speciella trender i reklam idag för 

ungdomar är att det är mer inriktat mot livsstil än förr. Han berättar även att inom media är det 

även mer elektronik nu och det är mer sällan priserna på produkterna sätts ut.  

 

3.1.2 Eva Stenmark, Byråchef, AochO Reklambyrå 

På frågan om det är viktigt att ta reda på information om målgruppen/göra en 

målgruppsanalys svarar Eva Stenmark; ”reklam är en form av kommunikation, en sändare 

kommunicerar med en mottagare och budskapet handlar om en produkt eller en tjänst som 

sändaren erbjuder och som mottagaren förhoppningsvis skall vilja ha och köpa. En absolut 

förutsättning för att skapa reklam är naturligtvis tillgång till information om sändaren, 

produkten/tjänsten och mottagaren. För att kunna kommunicera effektivt med mottagaren/ 

målgruppen måste man definiera målgrupperna och deras behov”.  

 

Eva menar att hon har svårt att tänka sig en situation där reklambyråns kund inte vet vilka 

som är deras kund på frågan om vem som definierar målgruppen för ett projekt/en reklam. 

Hon berättar vidare att ”i regel har reklambyråns kund (d v s sändaren) en bra bild av sin 

primära och sekundära marknad och målgrupp. Redan under produkt-/tjänsteutvecklingsfasen 

måste man ju förstå vem som behöver produkten/tjänsten, när de behöver den, hur den 

kommer att användas, hur den kommer att köpas, hur mycket man är beredd att betala för den 

o s v. Givetvis måste man också veta vilken konkurrens som finns, hur den marknadsförs, vad 

den kostar o s v. Reklambyråns roll är oftast att ställa de rätta frågorna till kunden för att på 

ett systematiskt sätt skapa en sammanfattande bild som svarar på frågorna om segmentering: 

För vilka skall företaget vara bäst och vilka är målgruppens behov och förväntningar - vad är 

viktigt för dem?” 
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”Ju mer man vet om mottagaren av ett budskap desto effektivare kan man kommunicera med 

dem. Att försöka kommunicera med en mycket bred målgrupp (alla svenskar mellan 0-100 år) 

kan jämföras med att skjuta av ett skott med hagelbössa; det är klart att något hagel kommer 

att träffa någonting men man vet inte vilket som träffar vad och de flesta träffar inte alls! 

Samtidigt har otaliga undersökningar visat att människor dagligen utsätts för ett enormt flöde 

av information och att de därför tvingas välja vilken information de vill ta del av. Resultatet 

av detta är naturligtvis att mycket av den breda reklam som produceras, t ex direktreklam i 

brevlådan och TV-reklam mitt i programmen, blir aktivt bortvalda - kastas direkt och zappas 

bort! Ett riktat budskap bygger på detaljerad information om mottagarna, i sin mest extrema 

form handlar det inte ens om annonsering utan om t ex säljbrev, adresserade till utvalda 

personer, där innehållet är anpassat till mottagarens verklighet och behov. Reklambyråns 

grundläggande arbete handlar om att utarbeta en kommunikationsstrategi, ett arbete som 

bygger på erfarenhet (egen och andras) och som bäst genomförs i nära samarbete med 

kunden. Kommunikationsstrategin omfattar definitioner av sändaren (positionering), 

budskapet (differentiering) och mottagarna (segmentering). Med utgångspunkt i 

kommunikationsstrategin tar vi sedan fram en kommunikationslösning som visar vad vi skall 

säga och hur, var och när vi skall säga det. Det handlar alltså både om budskapets innehåll och 

om dess utformning, om mediamix, om budget och om tidplaner.” 

 

Eva berättar vidare att det inte är så vanligt förekommande att de gör intervjuer med personer 

ur målgruppen. Däremot har de under förra året, för tre kunders räkning, genomfört enkät- 

undersökningar i intervjuform. En person ställer så ett antal frågor till människor i 

målgruppen som då får svara ja eller nej (eller liknande, färdiga svarsalternativ). ”Syftet med 

dessa har varit att kartlägga hur mycket målgruppen redan vet, vad de tycker om ett visst 

företag eller vilka attityder de har till en viss produkt. I samtliga fall har underlaget bestått av 

ca 250 personer”. Eva menar att det naturligtvis är viktigt att ha ett tillräckligt stort underlag 

för att kunna dra några generella slutsatser. ”Vad som är tillräckligt varierar från gång till 

gång!” Det är egentligen inte de själva som beslutar om de skall göra t ex intervjuer eller 

enkäter. De kan föreslå en informationsinsamling av något slag som underlag för produktion 

av marknadsföringsmaterial, men det är alltid kunden som avgör – ”helt enkelt för att det är 

kunden som betalar för kalaset”. 

 

På frågan om det finns några generella riktlinjer/eventuella fördomar om hur reklam på bästa 

sätt ska nå ungdomar och om hon ser några speciella trender i reklam riktat mot ungdomar 
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just nu svarar hon följande; ”Jag tror inte att det finns generella riktlinjer däremot finns det 

garanterat fördomar om hur man ska nå ungdomar!”. AochO reklambyrå har för närvarande 

ingen kund som vänder sig specifikt till ungdomar, men under förra året producerade de till 

exempel ett informationsmaterial om rymdutbildning i Kiruna. ”Tanken med materialet var 

förstås att locka ungdomar att söka utbildningen i Kiruna. Projektet var framgångsrikt mycket 

beroende på att de formgivare och den copywriter som producerade materialet själva är 

(åtminstone relativt) unga - mellan 24-28 år.” När det gäller budskapens innehåll och 

utformning berättar Eva att hon misstänker att en framgångsfaktor när det gäller att 

kommunicera med ungdomar är åtminstone att kunna testa att de tankegångar och uttryckssätt 

du överväger att använda uppfattas som du tror att de uppfattas. ”Den sortens test förutsätter 

förstås tillgång till ungdomar och det har väl de flesta på något sätt! I och för sig tror jag att 

detsamma gäller oavsett målgruppens ålder - om man vänder sig till pensionärer och inte själv 

är en representativ medlem i den målgruppen bör man nog testa av sina idéer på ett par 

pensionärer innan man kör igång!” 

 

Eva berättar att när det gäller mediamix och olika marknadsföringsaktiviteter så har till 

exempel alla tidningar som säljer annonsplatser aktuell information om vilka som läser deras 

tidningar, tv-kanalerna vet vilka som tittar på vilka program, samma sak gäller också mäss-

/aktivitets arrangörer av olika slag. ”Man måste alltså göra en del detektivarbete för att ta reda 

på vilka media som lämpar sig bäst för den aktuella målgruppen.” 

 

Eva funderar….”trender i reklam som riktas mot ungdomar… Modet, aktuella förebilder och 

stjärnor, musik, film och andra företeelser har alltid varit viktiga beståndsdelar i reklam som 

riktar sig till ungdomar även om modet, förebilderna och musiken hela tiden förändras! Jag 

tror att ungdomar kanske nu mer än någonsin (?) lever under villkor som präglas av 

konkurrens och att reklamen därför spelar mycket på ungdomars behov av att bli 

uppmärksammade och att vara accepterade av andra. Jag har t ex sett mycket reklam som 

visar att det är rätt att vara individualist (att bli uppmärksammad), och att om man är 

individualist så blir man accepterad som en i gänget av individualister. Hela budskapet blir 

ibland en paradox - om man är tillräckligt mycket individualist för att vägra vara individualist 

så får man kanske inte vara med i gänget?” 

 

Som en sista och avslutande fråga undrar vi hur de på företaget skulle gå till väga för att ta 

reda på hur de på bästa sätt ska nå gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner. På det 
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svarar Eva; ”Utan att genomföra en regelrätt undersökning av något slag skulle vi t ex prata 

mer informellt med de gymnasieelever som finns runt omkring oss själva. Ta reda på vad de 

gör, var de ses, vad de läser o s v. De idéer vi tog fram skulle vi också försöka testa av på en 

del av målgruppen för att få reda på om vi tänker rätt och om det kommer att få avsedd 

effekt.” 
 

3.2 Enkät Gymnasieelever 

Enkätens syfte var att undersöka, vår valda målgrupp, gymnasieelevers medievanor och hur 

köp processen kring mobiltelefoner ser ut för dem. 
 

3.2.1 Köp processen för mobiltelefoner 

Av de 53 personerna som svarade på vår enkät redovisade 52 personer ett innehav av 

mobiltelefon (fråga 7). Främsta användningsområdet (fråga 9) hos merparten av de 

svarandena var att ringa/ta emot samtal följt av att skicka/ta emot SMS (textmeddelande). Att 

fotografera rankades upp till en tredje plats följt av att använda mobilen som kalender, att 

skicka/ta emot MMS (bildmeddelande) och slutligen att spela på mobilen. I svarsalternativet 

”Annat” angav en av de svarande att denne främst använde mobilen för att koppla upp sig mot 

Internet. Ytterligare ett angivet alternativ var ”miniräknare”.  

 

28 av de svarande ansåg att märket på mobilen hade betydelse (fråga 11), respektive 25 som 

inte ansåg att det hade betydelse. De som svarade ja på frågan motiverade detta med att de 

ville ha en mobil som de kände till eftersom ett känt märke ofta förknippas med kvalitet. En 

av de svarande ansåg att alla märken inte har lika bra design och en person angav 

”grupptryck” som en avgörande faktor för varför märket har betydelse. En anledning var även 

att det berodde på vilken mobil personen var van vid, ”då är det lättare och använda nästa 

mobil med samma märke de har ungefär samma funktioner” som en av de svarande uttryckte 

sig. 28 personer svarade ”ja” på frågan om abonnemanget har någon betydelse, respektive 25 

som inte ansåg att det hade betydelse. (fråga 12). Det som avgör för många är det 

abonnemang som har bäst erbjudande, tjänster och bäst täckning, en person uttrycker det så 

här ”du tar det som gynnar dig bäst”. På frågan vilket märke och modell det var (fråga 8) fick 

vi följande svar: Nokia 6510, Sony Ericsson T630, Nokia n-gage, LG, Samsung A 800, Nokia 

3100, Siemens C 60, Nokia 3510,Sony Ericsson, Samsung A 700, Sony Ericsson T610, 

Sony/Ericsson, Siemens, Samsung, Nokia 6260, Samsung E 700, Tre LG. 
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På frågan ”Hur ofta köper du en ny telefon?” (fråga 13), där personerna fritt fick svara utan 

fasta alternativ, svarade en person 2-3 gånger per år, följt av fyra personer som svarat 1-2 

gånger per år. Det är nio personer som skriver att de köper en telefon cirka en gång om året 

och samma antal anger vart annat år som svar på frågan. Åtta personer anger att de köper 

”sällan”/”inte så ofta” köper en ny telefon, tre personer svarar ”aldrig” på frågan. Resterande 

svar varierar mellan var tredje till femte år. Vi frågade även vad orsaken var om de byter till 

en ny mobiltelefon (fråga 14) och där de svarande uppmanades att kryssa i en eller flera av 

svarsalternativen. Det svarsalternativ som fick mest kryss var ”Trasig” med 45 kryss. 

”Omodern design” fick 14 kryss, ”Brist på funktioner” 12 och ”Annat” 2. Under ”Annat” 

angavs följande svar; ”tröttnar på mobilen”, ”erbjuden en ny av förälder”, ”När min andra inte 

längre duger”, ”köper inte utan byter med mina syskon” och ”när den gamla blivit stulen”. 

 

Enkäten visar på att platsen för att inhämta information kring mobiltelefoner inför ett 

eventuellt köp (fråga 15), hos våra svaranden, sker främst via Internet följt av Butik, se tabell 

nedan. 

 

 Rankningen: 1 Rankningen: 2 Rankningen: 3 Rankningen: 4 

Internet 18 st 6 st 4 st 1 st 

Butik 10 st 15 st 4 st - 

Facktidningar - 6 st 15 st 6 st 

Annat 1 st 
”Kollar på kompisars” 

2 st 3 st 
”för tv” 

”dagstidningar” 

”Reklamblad” 

4 st 
”hos vänner” 

 

Tabell 1. Fråga 15. ”Om du ska köpa en ny mobiltelefon, var letar du information? Rangordna 1-4 

(1 är där du först letar, 4 är där du sist letar)” 

 

Internet var alltså den största informationskällan, men när det gällde köp av en ny 

mobiltelefon (fråga 16) sökte de flesta sig till en butik (se tabell nedan.) På denna fråga bad vi 

svaranden att ange rankningen 1-4, där 1 är där de helst köper.  Internet blev rankad på andra 

plats följt av Facktidningar.  På alternativet Annat angav en svarande att denne främst köper 

ny mobil ”svart”. Se tabell på nästa sidan. 
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 Rankningen: 1 Rankningen: 2 Rankningen: 3 Rankningen: 4 

Internet 1 st 28 st 14 st 2 st 

Butik 40 st 3 st 1 st 1 st 

Facktidningar 3 st 12 st 27 st 2 st 

Annat 1 st 
”Svart” 

- 1 st 

 

11 st 

 
 

Tabell 2. Fråga 16. Var köper du helst en ny mobiltelefon? (På denna fråga bad vi svaranden att 

ange rankningen 1-4, där 1 är där de helst köper.)  

 

Vi frågade även hur de beslutar sig för en speciell modell när de ska köpa en ny mobiltelefon 

(fråga 10). Frågan sammanställdes i ett diagram, se nästa sida. Som diagrammet visar var den 

vanligaste avgörande faktorn priset följt av design/utseende och speciella funktioner. 

0 10 20 30 40

Genom vänner

Påverkad av reklam

Påverkad av försäljare/butiksbiträde

Design/utseende

Användarvänlighet

Pris

Speciella funktioner

Speciellt märke

Antal kryss

Diagram 1. Fråga 10. Hur beslutar dig för en speciell modell när du ska köpa en ny mobiltelefon? 

 

3.2.2 Mobiltelefon reklam 

Trots att bara 28 personer svarade Ja på frågan om de minns någon speciell reklam för en 

mobiltelefon (Fråga 18) fick vi 30 svar på vilket telefonmärke/modell det var i reklamen de 

kom ihåg (Fråga 19). Än mer underligt blir det när 32 personer svarade på varför de trodde att 

de minns just den reklamen (Fråga 20).  
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0 2 4 6 8 10 12 14

Nokia

Vodafone

Samsung

Motorola

Sony Ericsson

LG

Antal svar

 
Diagram 2. Fråga 19. Vilket telefonmärke/modell vad det? 

 
På frågan om varför de tror att de minns just den reklamen (fråga 20) och vad de kommer ihåg 

mest från den reklamen (fråga 21) som de angav på frågan 19 (se föregående diagram) får vi 

följande svar.  Svaren är sammanställda under respektive mobiltelefonmärke. 

 

Nokia 

Vi får många svar där de svarande säger att de minns reklamen eftersom den visas ofta på TV. 

En person tyckte att ”Den var intressant och överdriven”, en annan skriver att orsaken var att 

”eftersom den var väldigt färgstark & det påkallade min uppmärksamhet”. Andra åsikter vi får 

in är att det var en ”snygg reklam”, fin design, den hade bra saker att erbjuda, spännande och 

att det var en mobil de ville ha. En person skriver ”moderna stilrena reklamer” och ”Den 

visade mig mobil som har blivit känd idag”  

  

Det många av de svarande minns mest med reklamen är formen och färgerna. En person 

förklarar det så här ”om det är starka så reagerar man mer men också former såklart”. En 

person berättar varför denne minns just en specifik Nokia reklam; ”Färgerna /rött) och miljön 

(exklusivt)”. Andra säger att det var känslan, modellen, musiken ”fiffigheterna” och 

personerna som de minns mest. Att ”om mobilen var fin eller grym” var en annan anledning. 

Den reklam som en svarande tänker på beskrivs så här; ”De visade en livsstil där någon åker 

något fordon för mig fastnade den”.  
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Samsung 

En av de svaranden anger att de kommer ihåg en Samsung reklam ”för att den spelas mest av 

alla på tv”.  En annan skriver att denna kommer ihåg reklamen för Samsungs E 700 ”För 

telefonen så snygg ut”.  Det de minns mest från reklamen är  ”Telefonen” , ”färger, former 

och musiken” , ”känslor, ett bra budskap (3G)”.  

 

Motorola  

Den svarande som angett att denne kommer ihåg en reklam för Motorola skriver att ”Den 

öppnar sig själv” och att denne minns mest ”Träden” från reklamen. 

 

Sony Ericsson  

Det som gör att de svarande kommer ihåg Sony Ericssons reklam bäst anger en person att 

anledningen är att Sony Ericsson är en bra telefon. En annan skriver att låten i reklamen 

”fastnade på hjärnan”. Andra skriver att den har ”Bra funktioner och teknisk data”  och att den 

”Visar funktioner/bilder”.  

 

Det svarande anger att det de minns mest från reklamen var ”att det var lyxigt”, ”Teknisk 

data”, ”allt” och ”Former”. 

 

Vodafone  

Den svarande som angett att denne kommer ihåg en Vodafon reklam skriver att ”Den var 

något annorlunda + den har tjatats ut så att den fastnat i hjärnan”. Det personen mins mest var 

””Kommentarer ”om de är fyndiga”.  

 

Övrigt 

Under denna kategori återfinns de svar som inte kopplats ihop med ett visst 

mobiltelefonmärke och de reklamer som är för mobiltelefon abonnemang. 

 

Det är flera av de svaranden som anger att de minns reklamen för att den gått mycket på TV. 

En person skriver att ”det var klass på den” och en annan att den var ”Irriterande”. En person 

anger att denne tror sig komma ihåg reklamen på grund av att den var jobbig att se på, andra 

att ”Den var sexistisk och dålig”, ”För att den är sämst” och på grund av att den var ”Sjuk och 

konstig”. En av de svarande skriver att ”Eftersom alla hade den och man använde mycket 

kamera och roliga saker” var orsaken till att denne minns den. Det de svarande minns mest 
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från reklamerna är ”Känslor & människor”, ”Bara formen”, ”De visar att man kan ladda ner 

musik etc”, ”Att den hade kamera och var ganska stor” , ”känslan” och ”När dom ringer 

videosamtal till alla dom känner”.  

 

När vi ber de svaranden att kryssa i de svarsalternativ, och/eller fylla i ett eget under ”annat”, 

som de anser att en mobiltelefonreklam ska innehålla (fråga 17) får vi följande resultat; Flest 

kryss, 23 stycken, får svarsalternativet ”Teknisk data” och ”Kvalitetsgarantier” tätt följt av 

”Bilder på när telefonen används” och ”Bilder på enbart telefonen” med 22 antal kryss 

vardera. Efter dem kommer ”Visa en viss känsla” med 16 kryss, ”Visa en livsstil” 8 kryss och 

slutligen ”Bilder på människor” som fick 4 kryss. Ingen av de svarandena hade angett ett eget 

svarsalternativ. 

 

När vi frågar om det är något övrigt de vill tillägga (fråga 22) svarar två personer. Den första 

anser att ”Reklam ska vara kort snabb med mycket kul och där man ser varan mycket. Den 

ska vara färgglad också”.  Den andra personen svarar ”Jag hatar reklam”. 

 

3.2.3 Medievanor 

Det vanligaste, hos de svarande, är att sitta uppkopplad mot Internet ca 1-2 timmar per dag 

(fråga 1), se diagrammet nedan.  

 

 0-1h  1-2h 2-3h 3-4h 4h eller mer 

Antal Kryss 11 18 12 7 5 

 

Tabell 3. Fråga 1. Hur länge är du på Internet per dag, i snitt? 

 

På frågan hur ofta de läser dagstidningar (fråga 2) fick vi följande svar; 30 personer anger att 

de läser dagstidningar ”Varje dag”. 18 Personer ”Någon gång i veckan”, 2 personer ”Aldrig” 

och 3 personer anger alternativet ”Annat”, dock utan att ange ett eget svar.  

 

23 personer anger att de läser vecko-/månadstidningar (fråga 3) någon gång i veckan och 21 

personer att de aldrig gör det. 9 personer har svarat på alternativet Annat där några av dessa 

anger där att de läser någon gång i månaden. Andra svarar ”någon gång då och då”, att det 

”händer ibland”, ”var tredje månad ca”, ”sällan”, och ”kvartal”. 

26



Att rikta reklam – Hur reklam för mobiltelefoner kan riktas mot gymnasieelever  
C-Uppsats, Elin Wennberg & Magnus Degerman 

 
 

På frågan hur ofta de läser faktatidningar (fråga 4) svarade 34 personer ”Aldrig”. 9 personer 

läser någon gång i veckan och 9 personer angav alternativet ”Annat” där de flesta svarade 

ibland och ”när jag har tid över”.  Fler svar var; ”sällan, när jag kommer över en och har lust”, 

”händer någon gång då och då” och ”någon gång per år”. 2 personer svarade att de läser 

faktatidningar varje dag.  

 

Som tabell 4 visar var TV det medium som de flesta möts mest av under en dag  

(fråga 5).  

 
Vågrätt: Ranking 

Lodrätt: Svarsalternativ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TV 25 st 6 st 1 st 2 st - - - - - 

Internet 8 st 11 st 5 st 7 st 2st 1 st - - - 

Dagstidningar - 5 st 8 st 9 st 4 st 6 st 3 st - - 

Faktatidningar - - - 2 st 3 st 2 st 9 st 17 st 2 st 

Vecko-/månadstidningar - 1 st 4 st 3 st 5 st 7 st 8 st 7 st - 

Radio 1 st 3 st 7 st 7 st 3 st 4 st 4 st 3 st 3 st 

Reklampelare/ skyltar - 2 st 7 st 5 st 7 st 4 st 4 st 2 st - 

Affischer 1 st 5 st 2 st 1 st 9 st 9 st 5 st 3 st - 

Annat 

 

Kommentar: 

- - - - - - - 2 st 6 st 

 
”Skylt 

fönster” 

 
Tabell 4. Fråga 5. I vilket medium möts du av mest reklam under en dag? Rangordna 1-9 (1 är 

mest och 9 är minst) 

 

Som tabell 5 på följande sida visar var TV det som de flesta svaranden ansåg vara det bästa 

mediet för att nå just dem (fråga 6). 
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Vågrätt: Ranking 

Lodrätt: Svarsalternativ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

TV 20 st 12 st 1 st 2 st - - 1 st - 1 st 

Internet - 9 st 5 st 2 st 2 st 4 st 4 st 1 st 9 st 

Dagstidningar 1 st 6 st 8 st 6 st 2 st 5 st 3 st 2 st  - 

Faktatidningar - - 2 st 2 st 2 st 7 st 7 st 13 st 1 st 

Vecko-/månadstidningar 2 st 3 st 3 st 2 st 6 st 5 st 10 st 3 st - 

Radio 1 st 3 st 8 st 5 st 6 st 3 st 2 st 6 st 2 st 

Reklampelare/ skyltar 2 st 1 st 7 st 8 st 10 st 2 st 4 st 1 st - 

Affischer 1 st 4 st 1 st 8 st 4 st 8 st 2 st 7 st - 

Annat        1 st 6 st 

 
Tabell 5. Fråga 6. Vilket tycker Du, är det bästa mediet för att nå just dig med reklam? Rangordna 

1-9 (1 är bäst och 9 är sämst) 

 

3.3 Informationsinsamling Fokusgrupp 
Reklambyråernas metoder testades i ett avlutande steg. Detta genom att vi gick ut till en så 

kallad ”Fokusgrupp” för att undersöka deras attityder, vanor och åsikter kring reklam i 

allmänhet och kring reklam för mobiltelefoner. Undersökningen delades upp i tre steg. 

 

3.3.1 Del 1. Enkät  

Som ett första steg lät vi vår ”fokusgrupp”, som bestod av fem gymnasieelever, att fylla i en 

enkät angående deras medievanor. Resultatet är redovisat nedan. 

 

TV 

Resultatet av enkäten med vår fokusgrupp visar att fyra av personerna ser på TV i genomsnitt 

mellan 1-2 timmar per dag (fråga 1). En person angav dock att denne spenderade 3-4 timmar 

per dag. De dagar som flest ur fokusgruppen angett att de tittar på tv mest är onsdagar och på 

helgerna. En person angav tisdag (fråga 3). Program som är populära hos fokusgruppen är 

främst Fame Factory, Big Brother och diverse filmer på helgerna. TV-program som även 

nämns är Förhäxad, Beverly hills, TopModel, OC, och ”dokusåpor”. En person skriver att 

”det är mest serier”, som denna ser på tv, vilket även verkar vara fallet hos ytterligare tre i 
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fokusgruppen (fråga 2). På frågan om de byter kanal när det kommer reklam svarar tre 

personer att de gör det, en person ”ibland” och en person ”oftast inte” (fråga 4). 

  

Internet 

Personerna ur fokusgruppen angav att de i genomsnitt spenderar 20 – 30 minuter per dag på 

Internet (fråga 5). Webbsidor som besöks mest frekvent är ungdomssidan och communityn 

www.lunarstorm.se, chattprogrammet MSN och mailservern www.hotmail.com (fråga 6). De 

dagar personerna spenderar mest tid på Internet är fredagar och på helgerna. En person angav 

”ingen speciell, det är olika” och en person angav även veckodagen måndag (fråga 7). Endast 

en person angav att denne la märke till reklam på Internet (fråga 8). Dock svarade personerna 

ur fokusgruppen följande på frågan om på vilka sidor de lägger märke till mest reklam på 

Internet; ”LunarStorm”, ”Popup-fönster var som helst” och ”popup-reklam märker jag mest”. 

Av dessa svarade samtliga nej på föregående fråga. Två personer svarade ”jag vet inte” och 

”ingen” (fråga 9). Fyra personer anger att de inte brukar delta i tävlingar på Internet, samt en 

som svarade ja på frågan (fråga 10).  

 

Tidningar 

På frågan vilka tidningar de läser anger alla Piteåtidningen. Andra tidningar som nämns är 

Kalle Anka, Veckorevyn och aftonbladet (fråga 11). Alla anger att de läser kvälls- och/eller 

dagstidningar (fråga 12) och då Aftonbladet och Piteåtidningen. När vi frågar hur frekvent de 

läser dessa tidningar får vi följande svar; ”2-3 dagar/vecka”, ”dagstidning: varje dag, 

kvällstidning: nästan aldrig”, ”Oftast varje dag”, ”Varje dag” och ”någon gång per vecka” 

(fråga 14). I dessa tidningar läser personerna ”tv-programmen, artiklar”, ”dagstidningar”, ”allt 

utom världsnyheter”, ”Nyheter”, ”Familjesidan, TV sidan, horoskop, spännande händelser” 

och ”reportage, sport, mm” (fråga 15). Endast en person anger att denne läser någon kvälls- 

och/eller dagstidning på Internet (fråga 16) och i det fallet Aftonbladet (fråga 17) ”då och då” 

(fråga 18). 

  

Reklam 

Fyra av fem anger att TV är det medium de möts mest av reklam i. En person anger 

dagstidningen (fråga19). På frågan om vilken reklam som är den bästa de sett anger alla TV-

reklamer (fråga 20). Tre personer ansåg att Icas reklam var den bästa med motiveringarna ”de 

är roliga och gör Ica ”hemtrevligt””, ”underhållande, roliga” och ”Rolig, sätter sig på minnet, 

har spelats på tv länge”. En person angav ”3-reklamen” ”roligt upplägg” och en person 
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telefonbolaget Comviqs ”Big bills suck, small bills don´t” med kommentaren ”inte för 

överdriven, rolig” (fråga 21). 

 

3.3.2 Del 2. Intervju 

Som ett andra steg visade vi ett antal reklamer vår ”fokusgrupp” som de fick kommentera och 

diskutera kring tillsammans.  Reklamerna som beskrivs nedan återfinns i bilaga 5. 

 

Reklam nr 1. Avsändare: Nokia  

Sidan består i grunden av en stor vit yta som täcker hela arket. I annonsens övre vänstra hörn 

står logotypen Nokia i versaler, och direkt under denna, siffrorna 7260, vilket är namnet på 

mobilen. Mitt i bilden är själva mobilen placerad, den tar upp cirka 2 fjärde delar av bilden. 

Under mobilen står texten: ”Which one are you?”. I Annonsens nedre högra hörn står 

logotypen Nokia och direkt under denna står texten; Connecting people, båda skrivna i 

versaler.  

 

Kommentar från fokusgrupp:  Fokusgruppen var eniga och ansåg det var en snygg 

mobiltelefon men tråkig annons och att det var svårt att förstå dess budskap. En person 

spekulerade i om det eventuellt kunde vara en del i en serie reklamer eftersom det står ”Which 

one are you?” och det bara finns en mobil i reklamen. 

 

Reklam nr 2. Avsändare: Nokia 

Annonsen är baserad på en vit yta. Centrerat i annonsens topp återfinns logotypen Nokia och 

under denna, texten ”Connecting people”, båda skrivna i versaler. Under den ligger tre mindre 

bilder på rad. Den första bilden liknar ett smycke, bild två ser ut att vara en chokladask 

innehållande en mobiltelefon och bild 3 en ej till fullo uträtad, vikbar mobiltelefon. Under 

raden med de tre bilderna är tre frilagda bilder på en mobiltelefon placerade. På den första 

bilden avbildas mobiltelefonen framifrån, på den andra ses den från sidan och på den tredje 

och sista bilden bakifrån. Annonsen avslutas med en tunn grå färgremsa innehållande texten 

”www.nokia.se”. 

 

Kommentar från fokusgrupp:  ”Den kunde ha varit lite roligare, det finns inga färger och 

former, ingenting” var en av kommentarerna för denna annons. De ansåg även att den var 

tråkig och plottrig och de visste inte riktigt vad de skulle titta på när det finns så många olika 
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objekt. De anser även att det kändes som ett onödigt element att visa mobilen från sidan, 

”vem behöver veta hur telefonen ser ut från sidan?”.  

 

Reklam nr 3. Avsändare: 3 

Även denna annons är baserad på en vit yta. Företaget 3:s logotyp ”3” står skrivet, i en 

blandning av ljus och lite mörkare blå ton, mitt på sidan och fyller ut stora delar av pappret. 

Längst ner på sidan återfinns kontaktinformation till företaget. Parallellt med texten är en 

mobil placerad med ett vitt tunt rutnät placerat ovanför kameralinsen på mobiltelefonen. 

Märket på mobilen är LG och under denna är 3´s logotyp placerad.  

 

Kommentar från fokusgrupp:  De ansåg att den här reklamen var bättre än de två 

föregående på grund av att denna innehöll mer färg, vilket gör att ”Man kolla efter mer”. 

Dessutom så ”minns man den eftersom den varit på tv”. ”Det är bra med färg”, vilket de ansåg 

att denna reklam hade ”lagom” mycket av, men ”det får inte bli för skrikigt”. De hade gärna 

sett mobilen även i uppvikt läge eftersom det var en uppvikbar mobiltelefon som på bilden är 

hopvikt. En person ansåg att ”Man kollar efter vad mobilen har, inte utseendet” vilket det 

rådde delade meningar om, dock var fokusgruppen eniga om att de saknade information om 

telefonens funktioner i annonsen. De saknade även en slogan som till exempel från 

bilreklamen för Toyota; ”My Toyota is fantastic”, en person ansåg att ”alla borde ha en 

slogan” eftersom den ofta fastnar och på så sätt skapar igenkänning. 

 

Reklam nr 4. Avsändare: Siemens 

Annonsen består av en rad bilder i olika storlekar som är placerade bredvid varandra, i en 

form av ett kollage. En stor bild täcker halva sidan, bortsätt från en smal rad i högerkanten, 

med start från vänster hörn. Bilden består av Två mobiltelefoner av samma modell, en svart 

och en vit som ligger på ett schackbräde med svarta och vita schackpjäser placerat runt 

omkring dem. I rutan på mobiltelefonerna står texten Siemens SL65 centrerat mitt i rutan. I 

den vänstra nederkanten står texten ”New MMS” och i höger nederkant ”Video”, vilket båda 

till viss del informerar om telefonens funktioner. I bildens nedre kant står texten ”WHICH 

SIDE WILL YOU FALL FOR?” skrivet i versaler. I förhållande till hela annonsen är texten 

placerad en bit nedanför den vågräta mittlinjen med start i vänster kant och med slut en bit 

bortanför den lodräta mitten. Den vänstra övre spalten (till höger om den stora bilden) finns 

två mindre bilder placerat ovanpå varandra. Den övre bilden innehåller ett vittvinsglas med 

innehåll, ett fat med plockmat, eventuellt ostbricka eller sushi. I bakgrunden återfinns ett 
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finklätt och i förgrunden, vid glasets fot, ligger mobiltelefonen placerad. Under de tre första 

bilderna återfinns en hög, smal bild med en kvinna som ler och pratar i mobiltelefonen. På 

den, lite större, bilden ser återigen de två mobiltelefonerna ligga på schackbrädet, denna gång 

ligger de ensamma i förgrunden och i bakgrunden står vita schackpjäser placerade på sina 

utgångspositioner (enligt spelet schack). Längst ner i annonsens högra hörn står texten 

”Siemens SL65”. 

 

Kommentar från fokusgrupp:  ”Man fattar symboliken bättre här”, eftersom det finns två 

olika färger att välja mellan, säger en person och syftar tillbaka på annons nummer 1. 

Mobiltelefonen visas även öppen, vilket de tyckte var bra. Det är dock lite för mycket bilder. 

De har svårt att bestämma om de skulle bara skulle bläddra förbi den i en tidning eller inte 

men den lockar till sig mer uppmärksamhet än de tre första annonserna. Bilderna bör renodlas 

och logotypen hade kunnat vara större enligt fokusgruppen. De anser att det eventuellt hade 

räckt med bara de två större bilderna. ”Den skulle passa bättre på en reklampelare än i en 

tidning” kommer en person fram till. På en av bilderna kunde en person som talar i telefon ses 

vilket fick denna kommentar ”man ska inte se när personer pratar i telefonen. Alla vet hur det 

ser ut.” 

 

Reklam nr 5. Avsändare: palmOne 

En man i en eventuell industrilokal står placerad lite till höger om annonsens lodräta mittlinje. 

Mannen ser ned på sina händer som är dolda bakom en stor frilagd bild på  produkten. 

Ovanför mannens huvud står texten Treo™ 600. En orange linje skiljer denna gråa och orange 

text från den vita texten ”Mobil e-mail”. I annonsens högra hörn är en vit platta med 

genomskinlighet, så att det går att se igenom till bilden bakom, placerad. Först står rubriken 

”En smartare smartphone från palmOne” följt av texten, båda skrivna i vitt, ”Treo™ 600 är 

en liten och lätthanterlig smartphone med integrerat Palm OS®. Det här är en fullfjädrad 

fyrbands GSM/GPRS-mobiltelefon med inbyggt QWERTY-tangentbord. Treo 600 har 

kommunikationsfunktioner som e-post, SMS och MMS, en webbläsare och till och med en 

digital kamera. Med tangentbordet och femvägsnavigatorn får du mera gjort i färre steg, och 

med bara en hand, eftersom du inte behöver starta eller avsluta några program. Både ditt 

yrkesliv och ditt vardagsliv blir enklare!” Texten avslutas med en fotnot som leder oss till en 

text skriven i liten grad i annonsens nedre kant. Texten är skriven i svart på en vit botten. 

Denna vita ruta delas av från ovanstående bild (på mannen) genom en orange rand som korsar 

hela sidan.”(Fotnot 1) SIM-kort och GSM/GPRS-avtal, som säljs separat, krävs för telefon- 
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och datatjänster. Utbudet varierar mellan olika GSM/GPRS-operatörer.” Följt av 

information om företagets logotyp och varumärke. I annonsens nedre högra hör står logotypen 

palmOne skriven på grå botten. 

 

Kommentar från fokusgrupp:  ”Hemskt tråkig!” var den första spontana reaktionen, ”den 

ser budget aktig ut”. De ansåg även att det var alldeles för mycket text ”man läser inte så 

mycket”. En person berättade att om denne ville veta så pass mycket om mobiltelefonen som 

det stod i annonsen skulle denne istället besöka Internet eller en butik. Dessutom upplevde en 

person annonsen som falsk i och med den finstilta texten, ”känns som lurendrejeri när man 

måste läsa det finstilta och det står först i annonsen att telefonen kostar 1:-, men sen med 

pyttetext läggs massa kostnader på”. De ansåg även att reklamen verkar rikta sig mer till en 

affärsman än till ungdomar, med betoning på ”man” eftersom de heller inte trodde att någon 

affärskvinna skulle tilltalas av reklamen. Fokusgruppen ansåg att det var en ”hemsk” bild och 

att det ”skadar inte att ha människor med utstrålning”, de ville även hellre ha ”folk i yngre 

ålder, men det beror även på produkten”.  

 

Reklam nr 6. Avsändare: Telia, Dialect 

Placerat runt om i annonsens kanter återfinns en rad ”handtecknade” illustrationer på 

segelbåtar, diamanter, speltärningar, klockor, ringar med ädelstenar i, cocktailglas, palmer, 

palmblad och andra löv, berg och en kvinna med ett cocktailglas i handen som ramar in 

annonsens innehåll. I Det övre högra hörnet står texten ”Vi testar: Tvåhandsfattning”. I 

annonsens övre del är två handritade bilder placerade i varsin handritad cirkel. I den första 

cirkeln håller två händer fast i något som ser ut att vara en pinne eller klubba av något slag, 

eventuellt en golfklubba, vilket inte går att avgöra när enbart skaftet visas. Under cirkeln står 

texten ” Knepen för rätt grepp är många: Måla dina fingertoppas röda för att få vänster hand i 

rätt position. Rita prickar vid första knogen på höger pekfinger. Som du förstår handlar det om 

hur du använder båda händerna.” I den andra cirkeln visas hur en champagneflaska ska 

greppas för att öppna den. Under bilden står texten ”Håll korken med ett stadigt grepp i ena 

handflatan och skruva flaskan runt dess botten med den andra handen. That´s it. Alternativet 

till att använda båda händerna, är att släpa med en sabel till festen, men det är opraktiskt och 

stänker duktigt.” Under den första cirkeln är den tredje och sista cirkeln placerad. I den visas 

två händer som håller i en mobiltelefon. Under bilden står texten ”Två fingrar är dubbelt så 

snabba som ett. Minst. Och är det något som vi beslutsfattare verkligen uppskattar, så är det 

effektivitet, nicht wahr? P910 är ett superverktyg för personlig effektivitet (som det heter i 
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reklamen).  Till höger om den tredje bilden och texten, och samtidigt rakt nedanför den andra 

bilden med tillhörande text, står en grå hög, smal ruta placerad. I rutan står texten 

”TESTPROTOKOLL: HÅRDVARA: Sony Ericsson P910”. Efter det följer en rad alternativ 

med tillhörande ruta där alla utom ”Festliga utbytbara skal” är ikryssat. Övriga alternativ var 

följande: ”Tangentbord”, ”262 000 Färger”, ”Föreviga en putt”, ”Quickshare ™” och ”Upp 

till 1 GB Minne”. Till höger om texten finns en liten frilagd bild på mobiltelefonen och Sony 

Ericssons logotyp. Sedan står texten; ”OPERATÖR/ABONNEMANG” skrivet. Under den 

följer återigen ett antal alternativ, denna gång är alla ikryssade; ”Ringa i Norrland”, ”Telia 

GO”, ”GPRS, E-post,MMS” och ”Gruppsamtal”. All text i rutan som hittills redovisats är 

skrivna i versaler. Till höger om texten finns en bild på Telias operatör/abonnemangs logotyp. 

Slutligen står ”TESTPATRULLENS OMDÖME; Du kommer att skriva oftare. Du kommer 

att kontakta människor du inte trodde att du kände. Du kommer att formulera dig bättre. Du 

kommer att nå framgång.” Längst ner står logotypen för Dialect följt av deras 

webbsideadress: ”www.dialect.se”.   

 

Kommentar från fokusgrupp:  Fokusgruppen anser att reklamen är svår att förstå, ”man 

orkar inte läsa nog länge för att förstå vem det är ifrån”. ”Det känns som en julreklam” är en 

annan kommentar. De tycker att annonsen känns gammal, eventuellt som en 50-tals reklam. 

”Tråkig. Den var så vit…och svart”, ”det blir lite för mycket”, men samtidigt så ”kollar man 

på den för att den är ovanlig”, den är inte som andra ”ungdomsreklamer”. De menar att idén 

med ”beskrivningen” eventuellt hade fungerat bättre som tv-reklam. Vissa personer ansåg att 

annonsen hade blivit bättre med lite färg och vissa tycker inte att det hade passat in.  De var 

överens om att ingen hade stannat så länge vid sidan att de skulle ha tid att förstå reklamen 

 

Reklam nr 7. Avsändare: Telia 

Annonsen grundas på en vit yta. Det finns en vänstercentrerad, ”teliarosa” (telias logotyp är 

skriven i den rosafärgen), rubrik i annonsens övre vänstra hörn; ”Nu kan alla få tag på dig. 

Tyvärr.” Följt av sex bilder på olika djur i två rader med tillhörande texter under respektive 

bild. Första bilden föreställer en tecknad brunbjörn med texten; ”Brunbjörn [Ursus arctos] 

godmodig för det mesta, men kan vara farlig om man inte är varlig. Undvik att ta emot 

kundsamtal inom en radie av 50 meter från björnen”. Bild två föreställer ett lodjur med texten; 

”Lodjur [Lynx lynx] Det kräsna lodjuret är inte känt för att äta frigående tjänstemän, men man 

kan aldrig veta.”. på den tredje bilden är en grävling tecknad följt av texten; ”Grävling [Meles 

meles] Bär alltid stövlar med kvistar och kottar i grävlingsrik terräng. Vissa påstår att 
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grävlingen biter tills det knakar och då är det bättre att det är kvistar som bryts än ditt 

smalben. Annars är det svårt att vara serviceminded under ett kundsamtal.” På den fjärde 

bilden, som är placerad under brunbjörnen och dess text återfinns en varg med texten; ”Varg 

[Canis lupus] Om du får ett viktigt kundsamtal utanför en konferansanläggning i fjällen, ta 

med dig en ostfralla. Används som muta om en utsvulten varg dyker upp.” Till höger om 

vargen står en bild på en järv med texten; ” Järv [Gulo gulo] järvens favoritlunch består av 

ren. Undvik att klä dig i brunt eller grått när det är matdags för järven. Hornbeklädda 

huvudbonader är heller inte att rekommendera.” Sista bilden är ett vildsvin med texten; ” 

vildsvin [Sus Scrofa] Vildsvinet har ringa förståelse för ditt behov av att kunna röra dig fritt 

och vara produktiv på samma gång. Vildsvinet tycker att du ska hålla dig inomhus och inte 

störa honom med högljudda telefonmöten när han bökar efter ätbara saker i naturen.” 

 

Nedanför bilderna på djuren kommer Rubriken; ”Jobba där du vill med Telias mobila 

växellösningar” följt av texten; ” Med en mobil växellösning, blir mobiltelefonen också din 

kontorstelefon. Telia har ett flertal mobila växellösningar att välja mellan t ex Telia Centrex 

Mobil. Vi berättar gärna mer om: 

1.Hur kunderna kan nå dig lättare, oavsett var du är. 

2. Hur du kan integrera fast och mobil telefoni och samtidigt sänka den totala kostnaden. 

3. Andra företag som framgångsrikt använder mobila växellösningar” 

Välkommen in till Dialect så berättar vi mer.” Annonsen avslutas med Telias logotyp i det 

nedre högra hörnet. 

 

Kommentar från fokusgrupp:  ”man ser då rubriken” var första spontana kommentaren vi 

fick, med konstaterandet att ”rosa syns”. Fokusgruppen ansåg alla att det var den bästa 

reklamen vi visat. Den gjorde dem nyfikna och fick dem att stanna och läsa eftersom det var 

något annorlunda och oväntat med bilder på djur i en reklam för Telia. ”Kul idé”, ”man vill 

läsa alla småtexter under varje djur, om man har läst en”. De ansåg även att annonsen innehöll 

”lagom med färg” som ledde dem in i annonsen och fångade deras blickar på det som var 

viktigt i och med de brun-beiga färgerna från djuren och den rosa färgen i rubriken och i 

Telias logotyp. Rubriken ansåg de för övrigt var bra, ”Nu kan alla få tag på dig. Tyvärr”, det 

låter nästan som om de säger förlåt, den känns mer mänskligt än de andra annonserna.”.  
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Reklam nr 8. Avsändare: Vodafone  

Annonsen baseras på en vit yta. I annonsens topp kommer en hand, och delvis av en 

skjortbeklädd arm, ut från vänster. Handflatan är vänd mot betraktaren och ett illustrerat brev 

ligger i dess centrum. Under handen står rubriken ”BlackBerry® med ”puschmail”. Finns 

bara hos Vodafone.” följt av texten; ”Blackberry är en fantastisk liten maskin som gjort succé 

i USA tack vare den unika funktionen ”push mail”. Dina e-mail kommer direkt i BlackBerryn, 

utan att du behöver göra någonting. Och det är lika enkelt att skicka. Använd bara din vanliga 

mailadress. BlackBerry 7230 med sitt fullstora tangentbord är mailmobilen som också går att 

prata i. Splitternya BlackBerry 7100v är ungefär tvärtom, en mobil med ”push mail”. Längst 

ner på sidan i det vänstra hörnet står texten ; ”Activate your business”, följt av logotypen för 

BlackBerry. Centrerat i nederkant och upp från sidans botten kommer två röda blänkande 

pelare med de två mobilerna som nämnts i texten. Annonsen avslutas med Vodafones logotyp 

i det högra hörnet längst ner på sidan. 

 

Kommentar från fokusgrupp:  Även denna annons ansågs tråkig och fokusgruppen tyckte 

att den snarare riktade sig till ”tjänstemän” än till ungdomar. Det var även ett stort minus att 

rubriken var skriven på engelska, det är lätt att de hoppar över att läsa rubriken över huvud 

taget då. Tråkig text över lag.  

 

Reklam nr 9. Avsändare: Sony Ericsson  

Längst upp i högra hörnet står ”www.SonyEricsson.com”. Sidan är uppdelad på mitten, en 

bild på något som liknar ett bord i trä fyller upp vänster sida av bilden och som spegelvänts 

för att fylla upp även höger halva. Mellan de två bilderna står texten ”phone meets camera”. 

På den vänstra bilden ligger en mobiltelefon med knappsatsen uppåt. På höger bild ligger 

samma mobiltelefon men denna gång med knappsatsen nedåt mot bordet så att dess baksida 

blottas så att kameran blottas. Längst ner på sidan står texten ”Nya K700i -kamera och telefon 

med: videoinspelning, 41 Mb internminne (lagrar upp till 580 bilder), PlayNow™, FM-radio 

med handsfree hörlurar, MP3- och MPEG4 - spelare, nya spel i #D, Bluetooth™ och 

Quickshare™, det enklaste sättet att ta och skicka bilder.” Texten avslutas med en liten bild 

på mobiltelefonen framifrån och från baksidan. Annonsen avslutas längst ner på sidan med 

Sony Ericssons logotyp och texten ”Nya 700i med QuickShare™” 

 

Kommentar från fokusgrupp:  ”Bra, bättre, en av de bättre”. Det är mindre text i denna 

annons vilket de ansåg var positivt med tanke på att den text som finns informerar om det som 
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de ansåg var det väsentliga, alltså telefonens funktioner. De ansåg att annonsen kändes 

”enkel” och att det inte fanns med några störningsmoment. Det finns även en TV-reklam som 

de kunde koppla till annonsen. De tycker att annonsen framställde mobiltelefonen på så sätt 

att den hade kunnat passa ”alla” på grund av miljön runt i kring. ”Hade varit annorlunda om 

det vore svart skinnbord och silvergrejs runt”, de ansåg att den i det fallet hade känts för 

lyxigt och inte som en telefon dem.  En persons kommentar om annonsen var ”inte så kul” 

vilket försvarades av en annan person med kommentaren ”den behöver inte vara det”. 

 

Reklam nr 10. Avsändare: Sony Ericsson  

En ung kvinnas ansikte fyller ut hela annonssidan. En kamera/mobiltelefon täcker ena öga. 

Det är ej en reklam utan ett foto hämtat från tidningen TALK nr 5, 2005 på kamera och i viss 

situation. I det nedre högra hörnet står ”Sony Ericsson K600” 

 

Kommentar från fokusgrupp: ”Är hon ond?” var den första kommentaren följt av ”Är det 

en kamera, mobil eller en bly klump de tappat i någons ansikte?”. Här var personen på bilden 

dock av bättre ålder än på föregående bilder. Fokusgruppen tyckte att det kändes mer som en 

reklam för läppglans än för en mobiltelefon. De ansåg att mobilen kändes ”malplacerad” och 

att de blev irriterade när det var svårt att se vad egentligen var. De hade dock velat ha mer 

information om mobilen och eventuellt en rubrik eller slogan. Logotypen saknas även den. 

 

3.3.3 Del 3 Fri diskussion mobiltelefonreklam 

I ett sista steg blev fokusgruppen tillfrågad om hur de hade velat se en reklam för mobil-

telefoner riktad mot just dem. Deras svar följer i sammanställningen nedan. 

 

”TV funkar bäst! De flesta ser på TV, det är bra när man får med både bild och ljud 

tillsammans”, ”musiken är jätteviktig i reklam”. En TV-reklam de gillar är Nokias reklam för 

deras modell 7280, ”den känns påkostad och lyxig, vilket är bra”. De vill inte känna att ”den 

där hade jag kunnat göra bättre själv” när de ser en reklam, oavsett medium. De anser att det 

är svårt att göra bra reklam för en mobiltelefon på radio eftersom de även vill se produkten. 

Fokusgruppen berättade även att åldern på människor i reklam inte har så stor betydelse, det 

viktiga är att de har utstrålning och helst även att de ser bra ut. Om det ska finnas människor 

med i reklamen ska det vara av ett syfte, de ska helst ”göra något och inte bara stå och vara 

snygga”. Men samtidigt behöver de inte visa en bild på en person som pratar i mobiltelefonen 

eftersom ”man vet hur det ser ut”.  
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Annonser bör ha en bild på den mobiltelefon de säljer, dock inte bara på en ”vit tråkig 

bakgrund”. Vad det gäller text så vill de ha information om telefonen så som vilka funktioner 

den innehar. En slogan av någon form är också alltid bra enligt vår fokusgrupp. Något som får 

dem att stanna upp och som skapar igenkänning. De berättar att de anser att det inte är till 

någon nytta att ha mycket text eftersom ”man orkar aldrig läsa”, vill de veta mer så besöker 

de Internet eller en butik. Priset är det delade meningar om det ska finnas med i annonsen 

eller inte. Avsändaren bör definitivt vara tydlig och den ska helst inte innehålla finstilt text 

eftersom de anser att det känns falsk. En person berättar att denne anser att ”man vill känna 

igen sig själv” i reklamen, vilket dock inte får medhåll från alla i gruppen, vissa anser att det 

inte alls behöver vara på det viset. En reklam som de tar upp som de kan känna igen sig är 

Telias serie av TV-reklamer som handlar om en familj med en pappa och dennes dotter och 

son. De menar att i den kan de känna igen sig som en ”vanlig Svensson”.  

 

En kommentar var även att det är tilltalande med ”streetkänsla” i en reklam, men personen 

tillägger samtidigt att det inte bör vara det i all reklam. Alla reklamer bör ha en egen stil enligt 

fokusgruppen, ”man ska inte gå efter vad andra gör för reklam”, ”Hitta på något nytt!”, ”men 

jag antar att det är reklammakarnas jobb” låter kommentarerna. Det ska vara något som står ut 

men det får samtidigt inte bli ”för mycket”. Viktigt är att det även bör vara minst en färg i en 

reklam, ”gärna någon annorlunda”, men även det bör finnas med måtta.  

 

Vad det gäller reklam på Internet ansåg vår fokusgrupp att det endast var irriterande, ”de går 

aldrig å klicka bort”. De berättar att det tar länge när reklamen ska laddas och sitter de på 

modem så kan det vara stressande. De berättar att de inte är beredda att se reklam på Internet 

och när då ”banners” står och blinkar blir det snarare motsatt effekt mot vad sändaren för 

reklam tänkt sig. Vi frågar även vad de anser om reklam via SMS men de är alla eniga om att 

även det skulle vara irriterande. Test tycker de dock kan vara roligt, ”när de fungerar”. 

”Korsord är mindre roligt. Man ska alltid skicka in det genom ett SMS sedan och då kostar 

det pengar”.Vad det gäller språkbruk i reklam så anser de att det känns töntigt när ord som 

”fethaja” och  dylikt används. De tror att det lönar sig att vara ärlig i sig själv som sändare av 

reklamen. Att engelska språket används i reklam tycker de ”känns som en trend grej” och 

förstår inte det egentliga syftet.” är vi i Sverige så kan de väl skriva på svenska” är en 

kommentar, ”det är inte ”coolt””.  
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4 Diskussion 

 

Vi anser att det bästa sättet att utröna hur reklam kan riktas mot en specifik målgrupp på ett 

effektivt sätt är helt enkelt att gå ut till den tilltänkta målgruppen och föra en dialog med dem. 

Det finns alltså inga på förhand bestämda riktlinjer som alltid kan följas utan detta bör 

kontinuerligt kontrolleras med målgruppen för den specifika reklamen. Vid diskussion med en 

målgrupp kan bland annat deras värderingar, vanor och åsikter inom ämnet för reklamen 

undersökas. När det är en mindre budget för en reklam anser vi att det är ett bra sätt, som i 

vårt fall, att vända oss till en mindre fokusgrupp eller att prata med vänner och bekanta som 

den specifika reklamen ska nå. Om en fokusgrupp används kan det förslagsvis vara bra att 

intervjua dessa tillsammans i grupp istället för i enskilda samtal för att främja en diskussion, 

det kan även vara en fördel om dessa sedan tidigare är bekanta vilket kan underlätta 

ytterligare i samtalet mellan de medverkande. Ett annat sätt att inhämta information är att 

vända sig till en källa där många ungdomar spenderar tid, till exempel ett så kallat community 

på Internet som LunarStorm. Där finns möjlighet att lägga ut en så kallad ”röd tråd” i 

LunarStorms diskussionsforum som medlemmarna sedan kan diskutera kring. Efter en 

informationsinsamling från målgruppen skett och en första skiss tagits fram är det en bra 

metod att återigen gå ut till målgruppen för att ta reda på deras åsikter om reklamen är på rätt 

spår och vad som kan göras bättre. Vid en mindre budget behöver denna del inte heller ha stor 

omfattning, det kan räcka med att prata med sin farmor, granne, kusin eller någon annan i ens 

närhet som ingår i målgruppen. 

 

4.1 Målgruppen  

Effekten av att ha en geografisk spridning på de svarande gymnasieeleverna för enkäten, 

angående medievanor och köp processen, kan diskuteras. De svar vi fick in från de olika 

städerna skiljde sig inte avsevärt mycket från varandra vilket tyder på att detta inte bör ha lett 

till någon större skillnad i resultat ställt mot att enbart låta gymnasieelever från en ort svara på 

enkäten. Detta är dock svårt att förutspå men kan även bygga på fördomar från vår sida om att 

åsikter skiljer sig bland gymnasieelever beroende på i vilken landsända de är bosatta. 

 

Att 52 av 53 personer som svarade på vår enkät redovisade ett innehav av mobiltelefon visar 

att mobiltelefoner är ett populärt inslag hos målgruppen. Alla har dock olika skäl till varför de 

väljer just den telefon de har. Kanske har märkets/modellens image att göra med vilken de 

väljer? Enligt enkäten var priset följt av design/utseende och speciella funktioner de 
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vanligaste avgörande faktorerna vid val av mobiltelefon. Lite under hälften av dem som 

svarade på enkäten ansåg att märket på mobilen hade betydelse. Många angav även att de 

byter mobiltelefon relativt ofta. Anledningar till att de bytte mobiltelefon angav de flesta att 

mobiltelefonen var trasig. På andra och tredje plats, dock med betydligt färre kryss kom 

”Omodern design” och ”Brist på funktioner”. Med det i åtanke började vi fundera kring hur 

de var förr, när de första mobiltelefonerna började söka sig ut bland allmänheten. Mobil-

telefonerna från förr höll och håller i all evighet. Inte som nu där de flesta i enkätunder-

sökningen angav att de byter mobiltelefon en gång om året. Varför de valde en viss mobil 

motiverade många även med att ett visst märke står för en viss kvalité. Om märket har en viss 

stil eller känsla i sin reklam så kan det sättas som standard för vad märket står för. En person 

angav även grupptryck som en avgörande faktor. Vilken mobiltelefon du har kan kopplas ihop 

med ”vem du är”, för att vara ”inne” kanske det inte räcker med att ha en mobiltelefon. 

Mobilen kanske även måste vara av den senaste modellen, ha den snyggaste designen och de 

nyaste funktionerna för att du ska ”att räknas”. Vad det gäller abonnemanget svarade lite mer 

än hälften att det hade betydelse. Det som avgjorde var erbjudanden, tjänster och täckning, 

”du tar det som gynnar dig bäst” som en person sammanfattade det hela. Vad det gäller 

abonnemanget får vi känslan av att valet sker av mer praktiska skäl än vid valet av 

mobiltelefon. Detta på grund av att om du bor till exempel i Norrland har inte alla 

mobiltelefonabonnemang samma täckning än så länge. Därför är valet mer begränsat. Du vill 

självklart kunna använda abonnemanget i så stor utsträckning som möjligt för att det ska vara 

någon vits med att ha en mobiltelefon över huvudtaget.  

 

4.2 Enkät Gymnasielever/Informationsinsamling Fokusgrupp 

Frågor i enkäten till gymnasieeleverna som vi i efterhand kan vara lite kritiska till är bland 

annat att vi skrev ”ny mobil” på flera frågor som till exempel ”hur ofta köper du ny mobil” 

där vi syftade på mobiler överlag oavsett om det är nya eller begagnade men vilket kan 

misstolkas av de svarande beroende på utformningen och ordvalet på frågan. En fråga som 

borde ha definierats annorlunda är frågan om hur ofta de läser månadstidningar eftersom det 

sedan kommer en fråga om hur ofta de läser fakta tidningar vilket egentligen kan lika gärna 

vara samma sak.  

 

I enkäten frågade vi inte vilka sidor de besöker på Internet och om de läser tidningar på nätet 

därför tog vi upp dessa frågor under informationshämtningen från fokusgruppen. För att ställa 

enkäten med gymnasieeleverna mot informationsinsamlingen från fokusgruppen mot varandra 
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kan vi dra slutsatsen att personliga samtal var mer effektiva för oss och vårt syfte genom att 

de blir mer öppna och att en diskussion då kan skapas.  Eftersom enkäten var av större 

omfattning än vid informationsinsamlingen av fokusgruppen fick vi dock ut mer generella 

tendenser kring dessas medievanor och köp processen för mobiltelefoner vilket kan användas 

vid val av medium för reklam som ska nå just gymnasieelever. Resultatet från fokusgruppen 

kan dock sägas ha ett mer kvalitativt värde där informationen kan användas vid utvecklingen 

av reklamen i sig.  

 

4.3 Att rikta reklam 

Vi tror att det kan finnas många fördomsfulla riktlinjer och åsikter om hur det går att nå en 

viss målgrupp med reklam men som Mats Långström sa så kan det vara ett stort misstag att 

till exempel tänka ”hur var det när jag var 15” eftersom trenderna och medierna ständigt 

förändras. Personerna ur Fokusgruppen berättar att de gärna vill känna igen sig i reklamen. 

Känner du igen dig tar du säkert till dig reklamen lättare än om den handlar om något som är 

långt utanför dina egna referensramar. Du översvämmas av reklam varje dag, därför sållar du 

bort sådant som inte är intressant. Därför är det extra viktigt att ta reda på information kring 

målgruppen för att kunna rikta sig på bästa sätt. Enkäten visade att de viktigaste punkterna en 

mobiltelefonreklam riktad mot gymnasieelever bör innehålla var; teknisk data, 

kvalitetsgarantier, bild på telefonen (eventuellt när den används) och att visa en viss känsla. 

Att visa en viss livsstil och bilder på människor var mindre viktigt. Vår Fokusgrupp ansåg att 

om det finns med människor i en reklam ska de vara där av ett syfte, inte bara stå och vara 

snygga. Ska de köpa en mobiltelefon vill de helt enkelt, som de flesta andra, se hur telefonen 

ser ut och få veta att det är en bra telefon. Vad det gäller språket så ansåg vår Fokusgrupp att 

det var ”töntigt” att använda ord som ”fethaja” och ”coolt” i reklamer. Vi tror att det är viktigt 

för avsändaren för reklamen att vara ärlig och inte försöka vara någon de inte är. Det är bättre 

att visa att de förstår dem genom att prata direkt och ärligt till dem och att visa att de förstår 

just dem. I vissa sammanhang från vissa avsändare tror vi dock att det kan passa att skriva på 

ett mer vardagligt talspråk, gärna då med inblandning av lite humor och glimten i ögat.  

 

Mats Långström på Helikopter reklambyrå menade att banners på webbsidan LunarStorm ofta 

är effektivt och enligt Fredrik Jerneke på LunarStorm ligger den generella klickfrekvensen, 

antalet klick per annonsvisning, på runt 0,2 - 0,3% för Internet i stort. På LunarStorm ligger 

klickfrekvensen på runt 0,2 - 1%, om inte mer. Detta beror dels på att deras fasta 

annonsplatser följer med besökaren under hela besöket samt att annonserna i de flesta fall är 
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anpassade för just den målgruppen. Det finns även möjlighet att segmentera annonserna mot 

ålder, kön och geografi på LunarStorm14. Medlemmarna är riksrepresentativa i 

åldersgrupperna 12-19 år15 och under februari månad 2005 hade webbsidan 20 776 433 antal 

besök (av 3 714 300 olika medlemmar). Spenderad tid per besökare och dag låg i genomsnitt 

på 43 minuter16. I vår Fokusgrupp angav alla fem att LunarStorm var den webbsida de mest 

frekvent besökte på Internet. Fyra personer svarade dock nej på frågan om de lägger märke till 

reklam på Internet. På frågan om var de lägger märke till reklam på nätet svarade en person 

”LunarStorm”, andra svar var ”ingen”, ”vet ej” och två personer svarade ”popup-fönster”, 

detta då på diverse sidor. Detta tyder på att trots att personerna inte reflekterat över att de 

lägger märke till reklam på Internet, så gör de uppenbarligen det. Enligt enkäten spenderar de 

flesta 1-2 timmar per dag på Internet. Det var även det medium där de möttes av näst mest 

reklam. Enkäten visade även att de som vill veta mer om mobiltelefoner vänder sig främst till 

Internet vilket kan utnyttjas av reklammakare genom att då utforma lämplig reklam i det 

mediet för just den målgruppen. Vår Fokusgrupp ansåg att reklam på Internet var irriterande 

men sa även att de heller inte väntat sig att se reklam där. De som dock är ute efter att hitta 

information om till exempel mobiltelefoner kan då ta till sig den lättare och till och med även 

välkomna den. På andra plats, inte långt efter Internet, kom ”Butik” vad det gällde 

informationshämtningen. Men när vi ställde frågan om var de vänder sig när de ska köpa en 

ny mobiltelefon svarade 40 personer ”Butik” men endast en person att denne besöker Internet. 

Detta kan tolkas som att förtroendet för Internet kan sträcka till att användas som en källa för 

information men vad det gäller köp känner de inte någon trygghet och vänder sig alltså till 

butik. En annan orsak kan vara att personerna vill ”ta hem” telefonen direkt efter ett köp och 

inte vänta ett antal dagar som ett köp via Internet kan innebära. Fortsatt vill säkert de flesta 

även se och känna på mobilen innan ett köp.  

 

Mats menade även att ungdomar generellt är intresserade av nyheter men att de hellre läser 

tidningarna på Internet än papperstidningar. Han tror därför att en banner på till exempel Piteå 

Tidningens webbsida, skulle nå ungdomar i Piteå bättre än en annons i tidningen. Enligt vår 

fokusgrupp läste dock bara en av de fem personerna tidningar på Internet, och i det fallet 

Aftonbladets nätupplaga. Samtliga i fokusgruppen angav dock att de läste Piteå Tidningen i 

pappersform. Vår teori är att detta kan bero på att de kanske bor hemma och då främst läser 

 
14 Personlig e-post i Bilaga 4 
15 URL http://www.lunarstorm.se (WZUP arkiv) 
16 Källa: SiteCensus, februari 2005, unika webbläsare. http://www.lunarstorm.se 
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den tidning som föräldrarna prenumererar på och då även betalar för. Detta kan vi dock inte 

påvisa eftersom vi inte frågade personerna i fokusgruppens om deras boendeform. Enligt 

Enkäten med de 53 gymnasieeleverna rankades dagstidningar som det tredje största mediet 

för reklam som når dem mest. De allra flesta av de svarande angav att de läste tidningen 

mellan några gånger i veckan upp till varje dag. I enkäten frågade vi dock inte om de läser 

dagstidningar över Internet vilket hade varit intressant att veta. Det kan även diskuteras vilket 

medium som skulle vara det bästa mediet för en annons i en jämförelse mellan dagstidningar 

och faktatidningar därför att en dagstidning har eventuellt fler läsare och blir läst var och 

varannan dag men av en bred målgrupp samtidigt som faktatidningar kommer ut cirka en 

gång i månaden och som har en mer specificerad målgrupp men som då lättare kan riktas av 

reklammakarna.  

 

Det märke som de allra flesta i enkäten angav att de kommer ihåg reklam för var Nokia och 

vad vi kan tolka av beskrivningarna syftar de då på dess tv-reklam. Anledningen till detta 

tycks vara att de ansåg att det var en modern, påkostad och stilren reklam. ”Den är intressant 

och överdriven” som en person uttryckte det. Det är helhetskonceptet som drar till sig 

uppmärksamheten såsom dess blandning av färger, former, attityd och musik som sätter sig på 

minnet. Reklamen är även annorlunda och visar en form av livsstil. Reklamen skapar en viss 

känsla hos betraktaren. De ”säger” att; har du en av Nokias nya modeller blir du också cool. 

Enligt enkäten var TV det medium de svarande möttes av mest reklam i. Det var även det 

medium de svarande på långa vägar ansåg var det bästa för att nå just dem med reklam. Detta 

kan bero på att TV är en del av vardagen. Många spenderar minst några timmar om dagen 

framför en TV och reklampauserna i programmen som visas blir fler och fler. Anledningen till 

att TV kan vara ett bra medium för att nå ut med reklam kan vara kombinationen mellan ljud 

och bild som tillsammans kan skapa känslor och uttryck för produkten som inte är möjliga i 

medium som till exempel radio och i tidningar.  

 

Sammanfattningsvis kan vi redovisa de viktigaste punkterna om vad vår fokusgrupp gillar och 

inte gillar med befintlig mobiltelefonreklam; 

  

- Det medium alla var eniga fungerade bäst för reklam var TV 

- Det bör finnas färger, dock inte för mycket 

- De gillar ej alltför finstilt text 

- Människor i reklam bör ha utstrålning och vara där av ett syfte, inte bara vara snygga 
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- Reklamen bör visa mobiltelefonen 

- Information om telefonens funktioner bör finnas med 

- Det bör gärna finnas en slogan som skapar igenkänning 

- Reklamen bör inte innehålla för mycket information/text 

- Det är viktigt med en bra och genomtänkt idé 

- Reklamen ska inte vara för ”plottrig” 

- Gärna nytänkande 

- Gillar ej reklam via sms 

 

4.4 Informationsinsamling Reklambyråer 

För att ställa metoden intervju mot enkät för informationshämtning från reklambyråerna är det 

svårt att säga att en metod var mer effektiv än den andra. Fördelar med en intervju är att det 

finns möjligheten att ställa följdfrågor direkt och även att diskutera kring dem till skillnad mot 

en enkät via e-post. Dock är risken att all information inte hinner dokumenteras vid ett samtal 

där inspelningsapparatur inte använts. Vi valde här att inte använda oss av sådan för att få en 

så avslappnad och öppen intervju som möjligt. Det positiva med att kommunicera genom e-

post är dock att det medför en större frihet för den svarande. Personen har då större betänketid 

och kan eventuellt genom detta ge mer detaljerade och genomarbetade svar. All information 

från den svarande är dessutom därmed dokumenterat till fullo. En enkät som skickas ut till de 

svarande kan dessutom utformas identiskt för samtliga personer till skillnad från en personlig 

och öppen intervju där frågorna kan variera bland annat genom tonfall och kroppsspråk som 

då kan uppfattas olika från person till person hos de tillfrågade. Att använda sig av e-post är 

även en fördel när den svarande befinner sig på annan ort. Negativa aspekter med denna 

metod är frånvaron av den personliga kontakten och spontaniteten i svaren som kan uppstå 

vid en intervju.  

 

4.5 Slutord 

Vi har genom vår C-uppsats insett vikten av att prata med målgruppen för den specifika 

reklamen för att ta reda på vad de är intresserade och vill ha för att kunna rikta sig mot dem på 

rätt sätt, oavsett om det finns en stor budget för en reklam och, i och med det, möjlighet till 

stora undersökningar där generella slutsatser kan dras eller om enbart personerna i ens närhet, 

som ingår i den specifika målgruppen som de ska rikta sig mot, blir tillfrågade. Alla tankar är 

viktiga.  
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5 Fortsatt forskning 

 

- Större geografisk spridning på undersökningen 

- Mer omfattande och djupgående undersökning (större fokusgrupp samt fler frågor) 

- Annan produkt 

- Annan målgrupp 

- Hitta andra/nya medier att nå en viss målgrupp med 

- Intervjua större reklambyråer om hur de gör i de allra största rikstäckande ”jobben” 

- Finns ett samband mellan den image mobiltelefonföretagen  har/vill ha och den image       

ägaren till mobilen har/vill få. 

 

 

6 Ordförklaring 

 

- Community: En sida på Internet där människor kan bli medlem och använda sig av olika 

funktioner, som till exempel skriva i forum, hitta nya vänner och skicka e-post.  

- Lunarstorm: Sveriges största community för ungdomar med över en miljon registrerade 

medlemmar.  

- Fokusgrupp: En liten utvald grupp som får representera den totala målgruppen. 
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Personlig e-post 

 

Karin Geiger, UngdomsBarometern (www.ungdomsbarometern.se)  

Fredrik Jerneke, LunarStorm (www.LunarStorm.se) 

 

För personlig e-post se Bilaga 3. 

 

Kontaktuppgifter Reklambyråer 

 

Mats Långström  

Art Direktor/VD  

 

mats@helikopter.nu 

 

Helikopter Reklambyrå 

Noliagatan 9, 941 31 Piteå 

Tel. 0911 - 22 10 60 

  

Eva Stenmark,  

Byråchef 
 

eva@aocho.se

 

AochO Reklambyrå 

Stationsgatan 69, 972 34 Luleå 

Tel 0920 - 889 80  
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Bilaga 1 

 

Intervju-/enkätfrågor reklambyråer 

 

Tillhörande/förklarande brev som skickades ut per e-post tillsammans med frågorna: 

 

Vi vill börja med att tacka dig för att du tar dig tid att svara på våra frågor.  

 

Syftet med undersökningen är få en inblick i reklambyråers tillvägagångssätt för att ta reda på 

hur de på bästa sätt kan nå ut till målgruppen för budskapet/reklamen.  

 

I ett avslutande steg i vår c-uppsats ska vi försöka efterlikna de metoder reklambyråer 

använder för att ta reda på hur de på bästa ska nå ut till en målgrupp. I vårt fall ska vi ta reda 

på hur vi på bästa sätt kan nå ut till gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner 

(märke/modell). Vi valde att specificera målgruppen till ”gymnasieelever” därför att det är 

under det första året i gymnasiet som de i de allra flesta fall får en egen ekonomi i och med 

studiebidraget, vilket leder till större självständighet kring sina inköp. Många i målgruppen 

innehar en mobiltelefon och de byts relativt ofta enligt vår enkätundersökning.   

 

Alla uppgifter du fyller i nedan kommer att publiceras i vår c-uppsats med ditt medgivande. 

 

 

Med Vänlig hälsning  

 

 

Elin Wennberg och Magnus Degerman, Mediedesign 3 

 

Akademiskt Mediecenter, Musikhögskolan Piteå 

Luleå Tekniska universitet 

2005-04-14 
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Frågor: 

 

Namn: 

Utbildning:  

Yrke: 

Arbetsplats: 

Antal år i branschen: 

 

1. Vem definierar målgruppen för ett projekt/en reklam? 

Svar: 

 

2. Hur går ni till väga för att definiera en målgrupp? 

Svar: 

 

3. Hur väl bör en målgrupp vara definierad? 

Svar: 

 

4. Är det viktigt att ta reda på information om målgruppen/göra en målgruppsanalys? 

Svar: 

 

5. Hur tar ni reda på information kring vald målgrupp? 

Svar: 

 

6. Hur går ni till väga för att utröna hur ni bäst riktar sig till en viss målgrupp med en viss 

reklam? 

Svar: 

 

7. Gör ni intervjuer med personer ur målgruppen? 

Svar: 

 

8.  Hur går en eventuell intervju tillväga?  

 

Svar: 

 

49



Att rikta reklam – Hur reklam för mobiltelefoner kan riktas mot gymnasieelever  
C-Uppsats, Elin Wennberg & Magnus Degerman 

 
9. Hur många bör ingå i en intervjuundersökning? 

Svar: 

 

10. Gör ni enkätundersökningar med personer ur målgruppen? 

Svar: 

 

11. Hur många bör ingå i en eventuell enkätundersökning? 

Svar: 

 

12. Finns det generella riktlinjer/eventuella fördomar om hur ni på bästa sätt ska nå 

ungdomar? 

Svar: 

  

13. Ser du några speciella trender i reklam riktat mot ungdomar just nu? 

Svar: 

 

14.  Hur skulle du/ni på företaget gå till väga för att ta reda på hur ni på bästa sätt* ska nå 

gymnasieelever med reklam för mobiltelefoner (märket)?  

 

*Exempel: Vilket medium som når ut till målgruppen, färger, former uttryck som tilltalar 

dem.  

Svar: 

 

 

 

Är det något du vill tillägga som du inte känner att du kunnat skriva tidigare utifrån de frågor 

vi ställt får du gärna skriva det nedan. Vid eventuella frågor hör av dig till oss på eliven-

2@student.ltu.se eller 0730407743 

 

Dina svar ska även skickas till samma adress. 

 

Tack på förhand!
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Bilaga 2 

 

Enkät Gymnasieelever  

 

Undersökning för gymnasieungdomar angående 
medievanor samt mobiltelefonanvändande 

 
Enkätsvaren kommer att användas anonymt i en vetenskaplig uppsats 

 
Ålder: 
 
Medievanor 
 
1. Hur länge är du på Internet per dag, i snitt? 
  
 0-1h  
   1-2h  
 2-3h  
 3-4h  
 4h eller mer  
 
2. Hur ofta läser du dagstidningar? 
 
 Varje dag  
 Någon gång i veckan  
 Aldrig  
 Annat:   
 
3. Hur ofta läser du vecko-/månadstidningar? (Veckorevyn, Café, Elle m.fl.) 
 
 Varje dag 
 Någon gång i veckan 
 Aldrig 
 Annat:  
 
4. Hur ofta läser du faktatidningar? (Foto, Illustrerad Vetenskap m.fl.) 
 
 Varje dag 
 Någon gång i veckan 
 Aldrig 
 Annat:  
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5. I vilket medium möts du av mest reklam under en dag?  
    Rangordna 1-9 (1 är mest och 9 är minst) 
 
                  TV  
 Internet  
 Dagstidningar 
 Faktatidningar  
 Vecko-/Månadstidningar 
 Radio   
 Reklampelare/skyltar  
 Affischer  

 Annat:         
 
 
6. Vilket, tycker Du, är det bästa mediet för att nå just DIG med reklam? 
    Rangordna 1-9 (1 är bäst och 9 är sämst) 
 
 TV 
 Internet 
 Dagstidningar 
 Faktatidningar  
 Vecko-/Månadstidningar  
 Radio 
 Reklampelare/skyltar  
 Affischer  
 Annat:         
 
 
Mobiltelefon 
 
7. Har du en mobiltelefon? 
 
 Ja 
 Nej 
 
 
Om du svarade ”ja” på fråga 7: 
 
 
8.Vilket märke och modell? 
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9. Vad använder du mobiltelefonen främst till?  
    Rangordna 1-7 (1 är mest och 7 är minst) 
 
 Ringa  
 SMS  
 MMS 
 Spela  
 Fotografera  
 Kalender  
 Annat:  
 
 
Köp processen 
 
10. Hur beslutar dig för en speciell modell när du ska köpa en ny mobiltelefon?  
    Kryssa i en eller flera 
 
 Genom reklam  
 Påverkad av vänner  
 Påverkad av försäljare/butiksbiträde  
 Design/Utseende  
 Användarvänlighet  
 Pris 
 Speciella funktioner  
 Speciellt märke  
 
 
 
11.  Har märket någon betydelse? 
 
 
 Nej 
 Ja   
 
 
Om ja motivera: 
 
12.  Har abonnemanget någon betydelse? 
 
 Nej 
 Ja 
 
Om ”ja”, motivera: 
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13. Hur ofta köper du ny telefon? 
 
Svar:  
 
 
14. Om du byter till en ny mobiltelefon, vad är orsaken?  
      Kryssa en eller flera 
 
    Omodern design  
 Trasig  
 Brist på funktioner  
 Annat:  
 
 
 
15. Om du ska köpa en ny mobiltelefon, var letar du information?  
       Rangordna 1-4 (1 är där du först letar, 4 är där du sist letar) 
 
 Internet 
 Butik  
 Facktidningar  
 Annat:  
  
 
16. Var köper du helst en ny mobiltelefon?  
      Rangordna 1-4 (1 är där du helst köper, 4 där du helst inte köper) 
 
 Internet  
 Butik  
 Facktidningar 
 Annat:   
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Reklam för mobiltelefoner 
 
17. Vad tycker du en mobiltelefonreklam helst bör innehålla? 
      Kryssa i en eller flera 
 
 Teknisk data  
 Bilder på människor  
 Bilder på när telefonen används  
 Bilder på enbart telefonen  
 Kvalitetsgarantier  
 Visa en livsstil  
 Visa en viss känsla  
 Annat: ____________________________________ 
 
 
18. Minns du någon speciell reklam för en mobiltelefon? 
       
 Nej 
 Ja 
 
 
Om du svarade ”ja” på fråga 18: 
 
19. Vilket telefonmärke/modell vad det? 
 
Svar:  
 
 
20. Varför tror du att du kom ihåg just den reklamen? 
 
Svar:  
 
21. Vad kommer du ihåg mest med reklamen?  (former, färger, känslor m.fl.) 
 
Svar:  
 
22. Finns det något övrigt du vill tillägga? 
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Bilaga 3  

 

Enkät Gymnasieelever del 2 

 
TV 
 
1. Hur lång tid ser du på TV per dag i snitt? 
Svar: 
 
2. Vilka program ser du på TV? 
Svar: 
 
3. Vilken veckodag ser du på mest TV? 
Svar: 
 
4. Byter du kanal när det kommer reklam i eller mellan program? 
Svar:  
 
5. Är det något speciellt en reklam på TV bör innehålla? 
Svar: 
 
 
Internet 
 
6. Hur lång tid spenderar du på Internet per dag i snitt?  
Svar: 
 
7. Vilka sidor besöker du mest frekvent (mest/oftast) på Internet? 
Svar: 
 
8. Vilken veckodag besöker du Internet längst tid? 
Svar: 
 
9. Lägger du märke till reklam på Internet? 
Svar: 
 
10. På vilken sida lägger du märke till mest reklam på Internet? 
Svar: 
 
11. Brukar du delta i tävlingar/spel på Internet?  
Svar: 
 
 
Tidningar 
 
12. Vilka tidningar läser du? 
Svar: 
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13. Läser du kvälls-/dagstidningar? 
Svar: 
 
Om ja,  
14. Vilka kvälls-/dagstidningar läser du? 
Svar: 
 
Om ja,  
15. Hur ofta läser du kvälls-/dagstidningar? 
Svar: 
 
16. Vad läser du i kvälls-/dagstidningar? 
Svar: 
 
17. Läser du någon kvälls-/dagstidning på Internet? 
Svar: 
 
Om ja, 
18. Vilken/vilka kvälls-/dagstidningar läser du på Internet? 
Svar: 
 
19. Hur ofta läser du kvälls-/dagstidningar på Internet? 
Svar: 
 
 
Reklam 
 
20. I vilket medium möts du av mest reklam? 
Svar: 
 
21. Vilket medium är bäst för att nå just dig med reklam?  
Svar: 
 
22. Vilken är den bästa reklam du någonsin sett? 
Svar:  
 
23. Varför just den? 
Svar: 
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Bilaga 4 

 

Personlig e-post 1 
 

Fredrik Jerneke, LunarStorm 

 

marknad@lunarstorm.se, 050419, mottagare magdeg-2@student.ltu.se 

 

Hejsan Magnus,  

generellt ligger klickfrekvensen (alltså antalet klick per annonsvisning) på  

runt 0,2 - 0,3% för internet i stort. På LunarStorm ligger klickfrekvensen på  

runt 0,2 - 1%, om inte mer. Detta beror dels på att våra fasta annonplatser  

följer med besökaren under hela besöket samt att annonserna i de flesta fall är  

anpassade för just den målgruppen. Vilken produktgenre som är populärast är  

svårare att svara på. Har en annonsör ett bra budskap, en bra annonslösning och  

samtidigt rikta in sig mot rätt målgrupp (eftersom det finns möjlighet att  

segmentera annonserna mot ålder, kön och geografi på LunarStorm) så har de ett  

bra läge.  

 

Jag hoppas att detta hjälper er en bit på vägen mer ert arbete, lycka till! 

 

Hälsningar 

Fredrik 

 

LUNARSTORM 

Fredrik Jerneke 

Phone: +46 8 545 276 10 | Mobile: +46 734 431 490  

www.LunarStorm.se | www.LunarStorm.se/works 
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Personlig e-post 2 

 

Karin Geiger, UngdomsBarometern 

 

karin.geiger@cosmosmedia.se, 050413, mottagare magdeg-2@student.ltu.se 

 

Hej Magnus,  
  

I gruppen 15-19 år är det 80% som har mobiltelefon med kontantkort och 25% som har med 

abonnemang. 1% uppger att de inte har mobiltelefon alls.  

  

Att siffrorna blir mer än 100% tror jag beror på att det finns en grupp som har dubbla 

abonnemang och har dem hos olika operatörer: exempelvis ett när de ringer kvällstid och ett 

när de sms:ar sina kompisar. De väljer det mest fördelaktiga för sitt syfte.  

  

Återkom gärna om du har frågor 

  

hälsn /Karin Geiger 

UngdomsBarometern 
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Bilaga 5 

 

 

Nr 1:         Nr 2:  

 

Nr 3:        Nr 4:  
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Nr 5:      Nr 6:            

 

Nr 7:       Nr 8:  
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Nr 9:      Nr 10:  
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