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Abstract 
 
This thesis explores the effect of using a new media in the marketing mix. SL, in cooperation 
with Clear Channel, has covered the outside of an entire carriage, 46,5 meters long, in an un-
derground train with an advertisement for a company. This new form of advertising has taken 
place in the Stockholm Underground system during spring 2005. The five companies partici-
pating in this project are MTV, the Aftonbladet/Sportsbladet, Eniro 118 118 SMS, Heinz and 
the Gallerian. 
 
An empirical study has been carried through to survey the motive for companies to market 
themselves, their brand and product/service, by using the outside of a carriage on an under-
ground train as a gigantic, mobile billboard. The study also investigates the commuters� atti-
tude regarding this form of advertising. The population for the latter survey is based on a 
convenient method of selection, thus making it unable to generalize the findings. In order to 
be able to generalize, the survey needs to be replicated, and thereby obtain a larger database, 
from which general conclusions can be extracted. 
 
One of the authors� findings is that this form of advertising has a stronger effect on younger 
people than older. In the surveyed population the authors found that younger are more posi-
tively disposed to advertising in general, as well as to the wholly covered carriages in the 
Underground system, than older people. No significant difference in perception could be 
found between men and women. Somewhat surprising to the authors was the large number of 
respondents who were unable to correctly recall the name of any of the advertising compa-
nies, out of the group that had declared they had seen a wholly covered carriage. The pheno-
menon in itself, the advertising, has been noted, while the message has not made large enough 
an impact on the commuter for the company name to stay in mind.  
 
The authors have adopted theories about different perceptions between men and women. The-
ories about how messages are being interpreted by different generations have also been 
adopted in a deductive way.  
 
 



   

Sammanfattning 
 
Denna uppsats studerar vilken effekt ett nytt media för annonsering i marknadsföringsmixen 
kan uppnå. SL, tillsammans med Clear Channel, har utfört ett pilotprojekt som innebär att 
hela utsidan av en 46.5 meter lång tunnelbanevagn kläs in, helfolieras, med en annons för ett 
företag. Denna nya form av annonsering har ägt rum i Stockholms tunnelbanenät under våren 
2005. De fem företag som är med i detta projekt är MTV, Aftonbladet/Sportbladet, Eniro 118 
118 SMS, Heinz och Gallerian. 
 
En empirisk undersökning har genomförts för att kartlägga annonsörernas motiv för att mark-
nadsföra sig på utsidan av en tunnelbanevagn, samt för att studera vilken inställning kollek-
tivtrafikanter har till denna form av annonsering. Populationen för den senare undersökningen 
är ett bekvämlighetsurval, vilket gör att resultaten inte går att generalisera. För att kunna göra 
detta behöver studien replikeras och därigenom kunna erhålla en större databas, från vilken 
generella slutsatser kan dras. 
  
En av författarnas slutsats är att denna form av annonsering har större effekt på yngre än på 
äldre människor. Av den undersökta populationen kan författarna se att yngre är mer positivt 
inställda än äldre till såväl reklam i allmänhet som till helfolierade tunnelbanevagnar. Ingen 
signifikant skillnad i perception mellan män och kvinnor kunde hittas. Något som förvånade 
författarna var den stora andel respondenter som inte kunde korrekt återkalla namnet på någon 
annonsör, av den grupp som uppgett att de sett en helfolierad vagn. Fenomenet i sig, annonse-
ring utanpå tunnelbanevagnar, har alltså uppmärksammats, däremot har budskapet inte varit 
tillräckligt tydligt för att det ska stanna i resenärens medvetande.  
 
Författarna har använt sig av teorier om skillnad mellan män och kvinnor i perception. Även 
teorier om hur budskap tolkas i olika generationer har använts på ett deduktivt sätt. 
 
 



   

Förord 
Den här uppsatsen handlar om det pilotprojekt som startades i december 2004, där SL, genom 
Clear Channel som sköter annonseringen åt SL, lät helfoliera fem tunnelbanevagnar med fem 
olika annonsörer. I paketet som annonsörerna köpte ingick hela vagnens utsida samt alla stan-
dardiserade affischytor inuti. Pilotprojektet skall utvärderas utav både Clear Channel och SL 
till sommaren och en eventuell fortsättning av annonseringen ska diskuteras. Författarna till 
uppsatsen ville undersöka annonsörernas motiv bakom satsningen samt reaktionen hos resenä-
rerna.  
 
I uppsatsens första kapitel återfinns de traditionella delarna av en uppsats i form av inledning, 
problemdiskussion, problemställning samt syfte. Kapitel två tar upp det angreppssätt förfat-
tarna valt samt metoden för uppsatsens informationsinsamling. Vidare nämns konsekvenserna 
av dessa val.  
 
Kapitel tre behandlar de teorier som författarna valt, däribland teorier om marknadskommuni-
kation, olika motiv för användandet av annonsering som verktyg och skillnaden mellan kvin-
nor och män i perception samt olika åldersgruppers skillnad i perception av annonsering. 
 
Uppsatsens fjärde kapitel består av den empiriska undersökningen. Här görs en utförlig pro-
jektbeskrivning samt en kort presentation av de annonsörer som deltar i projektet. Vidare föl-
jer en summering av deras motiv, insamlat genom intervjuer. Resenärernas åsikter presenteras 
som ett resultat av en enkätundersökning som genomförts.  
 
Kapitel fem innehåller uppsatsens analys och den sammanställs under kapitel sex. Därefter 
följer kapitel sju, som innehåller de slutsatser som författarna dragit efter analysen av resulta-
tet. I kapitel åtta återfinns en kritisk granskning, där författarna diskuterar värdet av validite-
ten, reliabiliteten och generaliserbarheten i uppsatsen. En avslutande diskussion med förslag 
på framtida forskning återfinns i kapitel nio. Kapitel tio innehåller författarnas källförteck-
ning. 
 
Vi vill passa på att tacka vår handledare Eron Oxing och vår opponentgrupp för stöd och hjälp 
under uppsatsens gång. Ett stort tack även till de personer vi intervjuat hos de fem annonsö-
rerna som bidragit med information och bilder på deras vagn. Vidare vill vi varmt tacka alla 
de personer som den 26 april befann sig runt Gullmarsplan och hjälpte oss genom att besvara 
vår enkät. Vår klasskamrat Kristoffer Kallunki ska även ha ett varmt tack för att han delade 
med sig av sin gedigna kunskap i Excel. Ytterligare ett varmt tack riktas till Maria Gullmark, 
framför allt för hjälp med bildredigering. 
 
 
 
 
 
 
 
���������������.  ���������������� 
Anna Karin Kinch   Eva Larsson 
Flemingsberg den 30 maj 2005  Flemingsberg den 30 maj 2005
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1  Inledning 
Med den konkurrens som råder idag är marknadsföring ett viktigt verktyg för företag och or-
ganisationer för att få uppmärksamhet av konsumenter och andra intressenter. Det handlar om 
att synas och höras för att på så sätt slåss om, och behålla, konsumenterna.  
 
Ett företags marknadsföringsavdelning brottas ständigt med frågan om hur budgeten ska an-
vändas. Ett optimalt utnyttjande av resurserna för annonsering verkar i stort sett omöjligt att 
uppnå. Målet, enligt klassisk nationalekonomisk teori, måste ändå alltid vara att eftersträva 
maximal vinst. För marknadsföringsavdelningen innebär detta att rätt målgrupp ska nås av 
företagets annonser. Inte nog med att målgruppen ska nås, den ska dessutom resultera i ett 
beteende. Effekten av annonseringen ska dröja kvar tillräckligt länge för att konsumenten ska 
genomföra ett köp, och vid köpbeslutet ska valet falla på det annonserande företagets produkt. 
 
År 1950 invigdes Stockholms tunnelbana och därmed utvidgades trafikreklamen, som tidigare 
endast funnits på bussar och spårvagnar. Stockholms Lokaltrafik, SL, anlitar företaget Clear 
Channel Sverige AB för att sköta annonseringen i tunnelbanan. Clear Channel är ett av värl-
dens största mediebolag med verksamhet i 64 länder. I Sverige arbetar Clear Channel med 
utomhusmedia, butiksnära media, event marketing, samt underhållning.  
 
Utomhusreklam i Sverige förekom redan år 1879 då företaget William & Co grundades. År 
1923 slogs det samman med Wennergrens Journalexpedition & Reklam och blev Wenner-
grens & Williams, som i stort sett var ensam aktör på marknaden och därmed rikstäckande. 
Inte förrän 1947 uppstod egentlig konkurrens av Folkreklam (ARE), som tillgodosåg folkets-
husföreningarnas och folkparkernas behov av affischplatser. Idag finns det två stora aktörer 
inom den traditionella utomhusreklamen i Sverige. Dessa två är det amerikanska företaget 
Clear Channel, som köpte Wennergrens & Williams, och det franska företaget JC Decaux 
som köpte ARE (Clear Channel).  
 
Annonsering finns i stort sett överallt och den är svår att undgå som konsument. Nya former 
av marknadsföring, exempelvis event marketing, eller annonsering i nya miljöer, verkar vara 
ett sätt för företag att positionera och repositionera sig hos konsumenter. Finns det någon 
bortre spärr för detta? Drunknar konsumenterna i allt reklambrus? Ju mer reklammakarna för-
söker bryta igenom med sitt budskap, desto mer brus skapar denna nya marknadsföring 
(Reklaminfarkt 2005). 
 
Som en av de större producenterna av reklam använder sig Clear Channel av en ständigt på-
gående produktutveckling, där nya intäktsalternativ diskuteras och värderas1. Med start i de-
cember 2004 inleddes en ny typ av annonsering i Stockholm. Clear Channel har låtit fem an-
nonsörer använda utsidan av SLs tunnelbanevagnar för marknadsföring. Detta är ett projekt 
som ska pågå under ett halvår, för att sedan utvärderas utav både SL och Clear Channel. Un-
der uppsatsens empiriavsnitt ges en utförligare beskrivning av projektet samt en presentation 
av de fem annonsörerna. 
 
Projektet har fått uppmärksamhet i både TV och press, med blandade positiva och negativa 
kommentarer från både privatpersoner och fackmän. Elaka kommentarer om att de med 

                                                
1 Kent Jacobsson Försäljningschef trafikreklam Clear Channel, e-post den 4 maj 2005. 
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mycket pengar får klottra hur mycket som helst har nått SL2, samtidigt som yngre personer 
har uttalat sig positivt och tycker att vagnarna är snygga.  
 
Då denna typ av annonsering på Stockholms tunnelbanevagnar är ett nytt fenomen är det in-
tressant att mäta genomslagskraften, effektiviteten, av en sådan satsning. Bortsett från konsu-
menternas attityd till reklamklädda tunnelbanevagnar är annonsörernas motiv till satsningen 
intressant att kartlägga. De fem annonsörer som är med i pilotprojektet idag har en fördel av 
att vara först ut. Möjligheten att bli omnämnd ökar i och med att de har något av en pionjär-
roll. Word of mouth-reklam har stor genomslagskraft i och med att den ofta kommer från en 
källa i mottagarens omedelbara närhet. Denna pionjärroll kommer dock snart att vara över-
spelad och då är det annonseringen i sig som kommer att synas i sömmarna av resenärerna.  
 
SL ger dessutom, genom upplåtandet av sina vagnar, upp en del av sitt eget varumärke, det 
vill säga utseendet på sina tunnelbanevagnar. De nya tunnelbanevagnarna där reklamen finns 
är 46,5 meter långa, vilket gör att annonserna blir gigantiska och därmed kan även frågan 
ställas om vad som är rimligt och etiskt korrekt att annonsera i den storleken. 

1.1  Problemdiskussion 
Bristen på differentiering mellan produkter är ett bevis på att produktmarknaden nått en mog-
nad. Detta medför att företagsledningar försöker hitta nya och bättre sätt att öka attraktionen 
för deras produkter och skapa mervärde. Relationer, nätverk och interaktion skapar denna 
möjlighet (Lindgreen et al. 2004, s. 675). För att som företag vara ett självklart val när en 
kund ska köpa en produkt eller tjänst är det viktigt att vara högst upp i kundernas medvetande, 
att vara det märke som kunden tänker på först, �top of mind�. Detta kallas positionering och 
definieras enligt Kotler (2001, s. 369) som förmågan att utforma företagets produkter och 
image så att de upptar en meningsfull och speciellt konkurrenskraftig plats i konsumenternas 
medvetande. Fill (2002, s. 320) förtydligar genom att hävda att det inte är produktens fysiska 
natur som är viktig vid positionering, utan hur produkten uppfattas av konsumenten. 
 
Utomhusreklam med sin ständiga närvaro är ett sätt att placera sitt varumärke på första plats i 
en konsuments medvetande och på så sätt påverka köpbeteendet (Outdoor Advertising Asso-
ciation of America, Inc.). Föreningen Outdoor Advertising Association of America, OAAA, 
Inc., förutspår en fortsatt stark utveckling av utomhusreklam. En forskningsrapport, presente-
rad av föreningen på dess hemsida, (Maskulka 1999) menar att det var först efter det att kon-
sumenter hade omvärderat sina mediaval, efter att deras liv förändrats genom teknologi, tids-
press och sociala trender, som utomhusreklam uppskattades till fullo. Maskulka (1999, s. 8) 
menar att dessa trender stärker och repositionerar utomhusreklam som ett media att ha i 
åtanke inför framtiden. Ett problem med utvärdering av utomhusreklamens genomslagskraft 
är att sådana experiment är kostsamma och svåra att genomföra (Bhargava & Donthu 1999, 
s.8). Den höga kostnaden är enligt Bhargava och Donthu (1999, s.8) en orsak till att det inte 
finns mycket forskning om utomhusreklam. 
 
Människor har olika attityder till annonsering, vilket gör att de uppfattar annonseringen olika. 
Begreppet attityd anses vara oerhört komplext, eftersom det är en subjektiv känsla som kan 
bero på och påverkas av många olika faktorer och aspekter (Solomon et al 2002, s. 140). Att 
personer uppmärksammat reklam utomhus betyder inte per se att de vet vilka annonsörerna är 
och kan namnge dem. Individer väljer och tolkar speciella stimuli i förhållande till deras för-
väntningar från sättet de klassificerar den övergripande situationen (Fill 2002, s. 66). Per-

                                                
2 Jesper Tengblad Projektledare Marknads- och försäljningsavd. SL, intervju den 18 mars 2005. 
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ception är viktig för både produktutvärdering och produktval (Javalgi et al. 1992, ss.62-63). 
Detta medför att det är intressant att undersöka hur väl annonsörer lyckats förmedla sitt bud-
skap genom sina kampanjer och hur många människor som faktiskt kan namnge ett annonse-
rande företag.  
 
Attityder till annonsering skiljer sig åt mellan olika ålderskategorier (Roberts & Manolis 
2000; Moschis 1997). Vissa ålderskategorier accepterar reklam som en del i vardagen och 
vissa anser att det är för mycket reklam i vårt samhälle. Kön är en annan faktor som spelar in. 
Män påverkas mer av en viss typ av marknadsföring än kvinnor och vice versa (Putrevu 
2001). Skillnaden mellan könen i perception tas upp utförligare i teoriavsnittet. Författarna är 
intresserade av annonsörernas motiv till att välja denna typ av marknadsföring samt vad de 
önskar uppnå.  

1.2  Problemformulering 
Vilka motiv hade annonsörerna bakom reklamsatsningen på tunnelbanevagnar samt vilken ge-
nomslagskraft har den hos konsumenterna? 

1.3  Syfte  
Syftet med uppsatsen är uppdelat i följande delsyften: 
 
• Att kartlägga annonsörernas motiv till och förväntade vinst av sin annonssatsning. 
• Att undersöka eventuella etiska betänkligheter vid kampanjutformningen och om någon 

ökning av kunder skett hos annonsörerna. 
• Att genom en enkät undersöka hur resenärer inom Stockholms lokaltrafik, SL, på tunnel-

banans gröna linje (linje 17, 18 och 19) uppfattar de helfolierade vagnarna. 
• Att studera om skillnader ligger i perception mellan män och kvinnor, samt mellan olika 

ålderskategorier. 
 
Dessa delsyften ger upphov till ett huvudsyfte, som blir att undersöka vilken effektivitet re-
klamsatsningen har samt vilka motiv och vinster de inblandade annonsörerna har. 
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2  Metod 
Detta kapitel kommer att förklara tillvägagångssätt för uppsatsen, vilken arbetsgång förfat-
tarna använder. Brister och fördelar med de valda metoderna tas upp, samt vilka konsekven-
ser valen medför.  

2.1  Val av metod 
Författarna har valt att ha ett hermeneutiskt synsätt i undersökningen och göra en kvalitativ 
undersökning, med kvantitativa inslag. Hermeneutiken grundar sig på tolkning av subjekt 
med syfte att öka förståelsen för fenomenet som studeras. Författarna har valt att utgå ifrån 
redan befintliga teorier och har därmed ett deduktivt angreppssätt. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    Figur 2.1 Kapitlets disposition 
    Källa: Egen bearbetning 
 
Valet av vetenskaplig metod är gjort utifrån syftet med undersökningen. Det finns egentligen 
ingen klar gränsdragning mellan kvalitativa och kvantitativa metoder. Det existerar därför inte 
heller något egentligt motsatsförhållande mellan dem. De är två grupper av metoder med vissa 
gemensamma kännetecken (Andersen 1994, s. 70). Det finns flera fördelar med att kombinera 
kvalitativa och kvantitativa angreppssätt i undersökningen. De olika metoderna kan komplet-
tera varandra genom att respektive metods starka sidor används (Denscombe 2000, s. 203).  
 
Författarna har valt att använda sig av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder för att svara 
på sin problemställning. I figur 2.1 visas en disposition över hur författarna valt att dela upp 
metodkapitlet. Följande disposition kommer att användas även i rapportens senare kapitel, där 
intervjuerna med annonsörerna inleder kapitlen och följs av resenärernas åsikter. Författarna 
har använt pilar i figur 2.1 för att visa hur kapitlet fortlöper, och inte hur de olika delarna leder 
till varandra. Pilarna visar alltså inget samband eller dylikt, utan visar bara vad som följer i 
stycket efter. Vidare har författarna använt sig av Harvardsystemet för den texthänvisning och 
källförteckning som återfinns i uppsatsen (Bytoft-Nyaas 2004).
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2.2  Metod för den kvalitativa delen av undersökningen 
Ett av uppsatsens delsyften, att försöka kartlägga annonsörernas motiv, har gjorts genom tele-
fonintervjuer och e-post, där standardiserade frågor ställts till respondenterna. De fem företag 
som idag annonserar på tunnelbanevagnar blev ett naturligt urval för att säkerställa relevant 
fakta från personer som har kunskap i ämnet. Detta är uppsatsens kvalitativa del. 
 
För att undersöka annonsörernas motiv valde författarna att intervjua projektansvariga hos 
respektive företag. Detta var ett medvetet ändamålsenligt urval, för att författarna skulle 
kunna samla in relevant information från rätt respondenter. Vidare har även ett snöbollsurval 
skett, då en första kontakt med en annonsör ofta har gett ett nytt namn att kontakta, för att få 
svar på uppsatsens frågeställningar.  
 
Intervjuerna har ägt rum via telefon och e-post. De flesta respondenterna fick efter egen begä-
ran intervjufrågorna på förhand. Alla respondenter mottog samma frågor för att underlätta en 
jämförelse annonsörerna emellan. Flera av annonsörerna ville inte bli citerade och föredrog 
därför en sammanfattning av resultaten. Den främsta anledningen till detta är att informatio-
nen om annonsörernas marknadsföringsstrategier kan anses känslig. Författarna har tagit hän-
syn till detta i sin sammanställning under empiriavsnittet och därmed valt att inte publicera 
annonsörernas enskilda intervjusvar. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 2. 
 

2.3  Metod för den kvantitativa delen av undersökningen 
För att svara på uppsatsens delsyften om resenärerna har författarna genomfört en enkätunder-
sökning bland resenärerna på tunnelbanans gröna linje. Detta blir uppsatsens kvantitativa del. 

2.3.1  Enkät 
För att undersöka hur resenärerna på tunnelbanan uppfattar de helfolierade vagnarna har för-
fattarna genomfört en enkätundersökning. Denscombe (2000, ss. 107-108) menar att fråge-
formulär är mest produktiva när det finns ett stort antal respondenter eller när det som skall 
besvaras är av relativt okomplicerad natur. Vidare hävdar han att klimatet bör vara tillräckligt 
öppet för att möjliggöra fullständiga och ärliga svar från respondenterna. Författarna ansåg 
det därför vara möjligt att genomföra en enkätundersökning på resenärer. Vidare uppfyllde 
populationen resenärer de krav som Denscombe ställt och klimatet bedömdes av författarna 
vara öppet, då informationen som söktes inte kunde ses som kontroversiell. 
 
Innan den riktiga enkätundersökningen ägde rum genomförde författarna en testenkät på fem 
personer för att se hur väl de förstod frågorna och om något behövde ändras. Efter genom-
förandet ändrades och förtydligades några av frågorna. Den slutgiltiga enkäten bestod av åtta 
frågor. De två inledande frågorna behandlade bakgrundsinformation som kön och ålder. Där-
efter följde två kryssfrågor med svar som Ja, Nej och Vet ej. Fråga fem uppmanade respon-
denten att nämna den eller de annonsör/-er hon/han sett annonsera på tunnelbanevagnens ut-
sida. Därefter följde ännu en kryssfråga, följt av tre generella påståenden om reklam som be-
svarades med hjälp av Likertskalor. Enkäten återfinns i sin helhet i bilaga 1.  

2.3.2  Urval  
För den kvantitativa enkätundersökningen av resenärer har författarna använt sig av ett be-
kvämlighetsurval och ställt frågor till personer som befann sig på eller runt Gullmarsplans 
tunnelbanestation en vardag. Enkätens respondenter består av resenärer som författarna valt 
att dela in i kön samt ålderskategorier. De ålderskategorier som valts är; 
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! 12-19 år 
! 20-39 år 
! 40-64 år 
! 65 år och äldre  

 
I varje ålderskategori har tio kvinnor respektive tio män besvarat ett antal standardiserade 
frågor, detta för att författarna ska kunna jämföra attityder i de olika grupperna. Valet är ett 
kvoturval (Temo) och bygger på att frågor ställs till specifika målgrupper. 
 
Valet av åldersspann grundade författarna på demografiska aspekter samt inkomst. Författarna 
utgick från att personer i åldersspannet 12-19 år inte har en egen inkomst, utan fortfarande 
studerar (grundskola/gymnasium) och står under föräldrars tillsyn. Nästa kategori är 
förvärvsarbetare eller högskolestudenter med egen inkomst. Kategorin som följer med ålders-
spannet 40-64 år ansåg författarna också vara förvärvsarbetare men med stabilare ekonomi. 
Pensionärer, människor äldre än 65 år, ingår i det sista åldersspannet.  
 
Undersökningen har utförts på Gullmarsplan tunnelbanestation, som trafikeras av gröna linjen 
och är en knutpunkt i SL-trafiken. Enligt beräkningar från SL hade gröna linjen 448 000 påsti-
gande en vintervardag år 2003. Totalt sett passerar 63 000 resenärer per vardag Gullmarsplan. 
I denna summa inkluderas, förutom tunnelbaneresenärer, även resenärer med Tvärbanan och 
bussar (Fakta om SL och länet år 2003, s. 8). 
 
Bekvämlighetsurvalet gör att undersökningens reliabilitet försämras. Författarna anser dock 
att reliabiliteten förbättrats genom kvoturvalet, då intervjukvoterna täcker alla valda ålders-
kategorier. Författarnas undersökning leder inte till någon generell slutsats om gruppen rese-
närer som helhet, utan ger endast en bild av den valda gruppen respondenter som befunnit sig 
på Gullmarsplan vid tiden för undersökningen. 
 

2.3.3  Bortfall 
Författarna har räknat de personer som inte hade tid eller lust att delta i undersökningen som 
bortfall. Varje person som avböjde registrerades av författarna i ett protokoll som bortfall. 
Bortfallet uppgick till arton personer under den tid som undersökningen pågick.  
 
Författarna försökte undvika ett högt internt bortfall, det vill säga att alla frågorna inte besva-
rades fullständigt (Rosengren & Arvidsson 2002, kap 5), genom att själva fylla i svarsblan-
ketterna.  
 
Fråga 7 i enkäten, som frågade om vilka målgrupper respondenterna trodde att annonseringen 
vände sig till, orsakade en hel del otydliga svar. Författarna har valt att bortse från denna fråga 
i redovisningen av resultatet, då svaren inte leder till någonting konkret. Anledningen till pro-
blemet med frågan är enligt författarna troligen användandet av ordet målgrupper, som inte 
förstods utav en del av respondenterna.  

2.4  Datainsamling 
Författarna inledde datainsamlingen genom att söka i databaser som Emerald, Affärsdata och 
Business Source Elite för att få fram den senaste forskningen inom marknadsföring och an-
nonsering. Sökning gjordes även på andra angränsande ord som var relevanta för uppsatsens 
problemställning. Under uppsatsens gång har litteratursökningen fortsatt, då det hela tiden 
uppkommit behov att undersöka vissa ämnen djupare. Uppsatsens teorikapitel består till 
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största del av information från forskningsrapporter, vilka författarna valt att behandla som 
primärdata. Under empiridelen använder sig författarna även utav sekundärdata i form av tid-
ningsartiklar och Internetsidor.  
 
Primärdata insamlades även genom att insatta personer hos de deltagande annonsörerna inter-
vjuades, vilket gav författarna en bild av deras motiv. Intervjufrågorna var standardiserade för 
att underlätta en jämförelse. En sammanställning utav intervjuerna finns under uppsatsens 
empirikapitel.  
 

2.5  Resultat och analys 
För att kunna behandla den data som insamlats genom enkätundersökningen har författarna 
valt att utforma en databas med all information. Till sin hjälp använde författarna Microsoft 
Excel för databasen. Författarna har valt att koda svarsalternativ och dylikt med hjälp av siff-
ror. Kodning innebär i huvudsak att en databit eller en grupp data tillskrivs ett nummer för att 
göra det möjligt att analysera dem på ett kvantitativt sätt (Denscombe 2000, s. 212).   
 
För att på ett tydligt sätt kunna presentera sina resultat har författarna valt att åskådliggöra 
resultaten i diagram. Författarna har främst valt att använda sig utav cirkel- och stapeldiagram 
för att tydliggöra resultaten. Stapeldiagram har valts därför att variabeln har varit diskret, det 
vill säga att värdena varit exakta och avskilda (Eggeby & Söderberg 1999, s. 207). Cirkeldia-
gram har valts då de visar proportionerna mellan de andelar som tillsammans utgör cirkeln 
(Denscombe 2000, s. 222).  
 
Diagrammen finns presenterade under uppsatsens empiriavsnitt under rubriken �Resenärernas 
åsikter� samt i bilaga 3. 
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3  Teori 
Under teoriavsnittet presenterar författarna sina teorier, som ligger till grund för en teoretisk 
referensram. 

3.1  Marknadskommunikation 
Marknadskommunikation är enligt Fill (2002, s. 3) en företagsledarprocess genom vilken en 
organisation kommer in i en dialog med dess olika publikgrupper. Fill refererar till marknads-
kommunikationsmixen, som består av mål och strategier, samt mixen för påverkan, som i sin 
tur består av fem element. I påverkansmixen återfinns PR (Public Relations), annonsering, 
personlig försäljning, kampanjer och direkt marknadsföring. För uppsatsens syfte har förfat-
tarna enbart valt att fördjupa sig i de två elementen annonsering och PR i påverkansmixen, då 
dessa två element ses som mest relevanta för uppsatsens analys. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

   Figur 3.1 Marknadskommunikationsmixen 
   Källa: Fill (2002 s. 11) 
 
Annonsering används i huvudsak för att bygga medvetande, locka till dialog och positionera 
eller repositionera varumärken genom att ändra antingen konsumentens uppfattning eller at-
tityd. Effekten av annonsering minskas ofta på grund av marknadsförares antagande om att de 
kan kontrollera hur konsumenter reagerar på varumärken samt att konsumenter väljer varu-
märke som resultat av ett medvetet, rationellt val. Dessa antaganden har sin historia inom be-
haviorismen där psykologer menade att alla människors och djurs beteende kan förklaras i 
termer av externa stimuli som individer exponeras för och reagerar på. För behaviorister fanns 
allt som behövdes för att förklara beteenden utanför individen. Behaviorismens modell för 
mänskligt beteende har anammats utav annonseringsindustrin sedan mitten på 1950-talet 
(Weilbacher 2003, s. 1).   
 
Ehrenberg et al. (2002, s. 12) menar istället att konsumenter inte gör ett medvetet, genomtänkt 
val när de handlar ett visst varumärke. De menar att konsumenters val av varumärke grundar 
sig på en repertoar av tre till fyra varumärken som konsumenten använt sig av tidigare. Detta 
förändrar annonseringens roll från att ha inriktat sig på att få konsumenten att handla ett visst 

Marknadsföringsmål och strategier 

Marknadsföringsplan 

Försäljningskampanjer Annonsering 
  
 
               Direkt-respons-kommunikation 
 
PR (Public relations) Personlig försäljning 
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varumärke, till att få kunden att acceptera varumärket som likvärdigt med de varumärken som 
vanligtvis inhandlas (ibid).  
 
Public relations (PR) definieras av Fill (2002, s. 16) som konsten och den sociala vetenska-
pen att kunna analysera trender, förutspå konsekvenserna, konsultera organisationens ledare 
och implementera planerade aktionsprogram som kan gynna både organisationen och allmän-
hetens intresse. PR ges ofta genom tredjepartsmedia, vilket kan innebära tidningar eller nya 
program eller typer av reklam i mediamixen.  

3.2  Motiv för annonsering 
Författarna antog att stärkande av varumärket skulle vara ett viktigt motiv för företagen att 
delta i detta pilotprojekt. Positionering och repositionering är två begrepp som beskriver fe-
nomenet. Kotler (2001, s. 369) definierar positionering som förmågan att utforma företagets 
produkter och image på ett sådant sätt att de upptar en meningsfull och speciellt konkurrens-
kraftig plats i konsumenternas medvetande. Författarna använder i denna undersökning be-
greppet top of mind. Vanligen innebär en top of mind-placering att det är ett varumärke inom 
samma produktgrupp som anges, men författarna avgränsar här top of mind till att gälla de 
fem annonsörerna. Detta kommer att undersökas empiriskt, genom att författarna ber resenä-
rer namnge den/de annonsör/-er som de lagt märke till. Fill (2002, s. 323) menar att företag 
ibland kan behöva repositionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande. Detta kan bero 
på marknadsutveckling med nya möjligheter, fusioner eller förändrade försäljningssiffror.  
 
Det finns fyra olika marknadspositioner enligt Kotler (2001, s. 430). Den första är positionen 
som marknadsledare, då företaget har den största andelen på marknaden. Därefter följer 
marknadsutmanaren, som försöker utmana marknadsledaren och ta dennes plats. Efter det 
kommer marknadsföljaren, som är nöjd med sin marknadsandel och inte har några motiv att ta 
en större andel av marknaden. Sist finns nisch-företagen som inriktar sig på en liten del av 
marknaden de övriga inte bryr sig om. Kotler föreslår en marknadsföringsstrategi för mark-
nadsledaren i form av att repositionera sitt varumärke hos konsumenterna för att ständigt vara 
det första som konsumenten tänker på vid köpbeslutet.   
 

3.3  Hur mäts marknadsföring och annonserings effektivitet? 
Marknadsföring som produkt i sig själv behöver även den marknadsföras. För att kunna vär-
dera produkten marknadsföring används diverse olika mätningar, vilken räckvidd olika media 
har, observationsundersökningar i affärer med mera. Inom tidningsbranschen i Sverige finns 
sedan länge erkända sådana mätningar, räckviddsrapporterna av Orvesto  utförda av 
SIFO/Research International. Dessa rapporter uppdateras fyra gånger per år. (SIFO).  
 
Utomhusreklam har ett problem i och med att det inte finns något exakt mätverktyg för hur 
många som uppmärksammar den. Olika metoder för att kunna göra sådana mätningar är under 
utarbetning. Outdoor Impact AB är ett samarbete mellan de två stora aktörerna inom utom-
husreklam i Sverige, ClearChannel och J C Decaux, samt Sveriges Reklamförbund och An-
nonsörföreningen, för dessa mätningar, med tänkt start i slutet av 2004 (Annonsörföreningen). 
 
Redan erkända kanaler för annonsering som TV, radio, tryckt media och även Internet är väl-
digt diversifierade och har en väl segmenterad konsumentgrupp som rimligen har lättare att ta 
till sig målgruppsinriktad reklam i det specifika mediet. Samtidigt kan annonsering i en lik-
nande kanal missa konsumenten helt, eftersom konsumenten inte använder den specifika ka-
nalen. För utomhusreklamen är inte detta ett problem, eftersom mottagaren av denna annonse-
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ring inte har samma möjlighet att stänga av, zappa eller bläddra vidare (Fernandez 2003, s. 2). 
Några av fördelarna med utomhusreklam i jämförelse med andra kanaler är möjligheten att nå 
konsumenter i specifika geografiska områden (spatial reach) och möjlighet att snabbt skapa 
medvetenhet (temporal reach) (Belch & Belch 1998). 
 

3.4  Utomhusreklam 
Bhargava och Donthu (1999, s. 7) tar upp behovet av att mäta effektiviteten i utomhusreklam. 
De går in på två fältexperiment som testat spatial och temporär effekt (spatial reach och 
temporal reach) av utomhusreklam. Den temporära effekten visar på ökad försäljning i sam-
band med utomhusreklam, medan den spatiala effekten visar geografisk inverkan på räckvidd 
och effekt. En av deras tidigare rapporter (Bhargava & Donthu 1993, s. 8) slår fast att utom-
husreklam kan generera såväl kognitiv som behavioristisk respons, alltså att varumärket stärks 
och att försäljning ökar, att reklamen leder till ett beteende, i detta fall ett köp. 
 
Bhargava och Donthu (1999, s. 8) nämner tre möjliga förklaringar till den begränsade mäng-
den av forskningsrapporter om utomhusreklam. De tre orsakerna som nämns är tid, kostnad 
samt avsaknad av kontroll. Woodside (1990) menar att fältexperiment är nödvändiga för att 
fånga effekten av utomhusreklam, och fältexperiment kräver vanligen stora resurser.  
 
Begreppsdefinition Genomslagskraft: ur ett marknadsföringsperspektiv kan genomslags-
kraften betyda hur mycket konsumenter påverkas av en viss typ av reklam, vilken effekt den 
har. Författarnas definition av genomslagskraft blir här huruvida tunnelbaneresenärer har träf-
fats av den pågående annonskampanjen, och mer specifikt om den har träffat rätt målgrupp. 
 
Bara för att en person passerar en reklamskylt innebär inte detta automatiskt att personen har 
lagt märke till reklamen. Den spatiala placeringen av reklamen och den geografiska sprid-
ningen av kundmålgruppen har tidigare inte tagits med i beräkningen när räckvidd och fre-
kvens beräknats. Om dessa två variabler, reklamens placering och målgruppskundens placer-
ing, införlivas i beräkningen skulle den förväntade exponeringen av reklamen få ett mer rea-
listiskt värde (Bhargava & Donthu 1999, s. 8). 
 
Bhargava och Donthu (1999, s. 13) genomförde ett fältexperiment för att undersöka effekten 
av utomhusreklam när den kombineras med reklam i andra media. Valet av placering av re-
klam är en viktig faktor för påverkan av konsumenter, även om antalet anslagstavlor, bill-
boards, är den viktigaste faktorn. Utomhusreklamens effektivitet är positivt relaterad till san-
nolikheten att exponeras av reklamen, därför är utomhusreklamens placering relaterad till ett 
mönster i ökad försäljning i Bhargavas och Donthus forskning (1999, s. 17).  
 
En något oväntad slutsats som Bhargava och Donthu (1999, s. 16) kunde dra av sin under-
sökning var att utomhusreklam ger en kortsiktig försäljningsökning, liknande den som kan 
uppnås med promotioner. Deras undersökning bygger på utomhusreklam med fasta billboards 
och nämner problemet med att denna kortsiktiga försäljningsökning avtar ganska snabbt. 
Inom fyra veckor har försäljningsökningen stagnerat eller gått tillbaka.  
 
Bhargavas och Donthus (1999) resultat är begränsade. Resultaten hänförs till den specifika 
undersökningen, ett fältexperiment med begränsade variabler. För att kunna generalisera deras 
resultat om utomhusreklamens effektivitet, behöver deras studie replikeras och då omfatta 
andra produkter, platser och urvalsgrupper. 
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3.5  Etik och moral 
Etik handlar om moral, den praktik och de aktiviteter som är rätt eller fel. Affärsetik behand-
lar hur man applicerar etiska principer på affärsverksamheter. Det finns i huvudsak två skolor 
som behandlar etik. Den första koncentrerar sig på plikten och argumenterar att vissa aktioner 
alltid är bra eller dåliga. Den andra fokuserar på konsekvenserna av ett handlande och menar 
att avgörandet ligger i om resultatet av handlingen är bra eller dåligt (Fill 2002, s.147-148).  
 
Marknadsföring och annonsering är sätt som både reflekterar och skapar kulturella värde-
ringar, stereotyper och normer. Marknadskommunikation har makten att influera genom sin 
roll i massmedia och är en av de dominerande krafterna som skapar världen idag. Som en del i 
denna auktoritet och chans att influera bär marknadskommunikation ansvaret för att säkra 
�god tro� i sin policy och praktik (Borgerson & Schroeder 2002, s. 572).  
 
Författarna har valt att använda denna korta presentation av etik för att kunna analysera an-
nonsörernas förhållningssätt till etiska betänkligheter i utformandet av deras vagn. 

3.6  Skillnad mellan kvinnor och män i perception 
Perception definieras av författarna som respondentens förmåga att korrekt uppfatta och 
identifiera en eller flera av de annonsörer som deltar i pilotprojektet. Denna begreppsdefi-
nition används främst i uppsatsens empiriska redovisning, kapitel 4. 
 
För att se huruvida det är någon skillnad i genomslagskraft mellan de två könen, män och 
kvinnor, använder författarna teorin om skillnaden i hur budskap processas av de två grup-
perna. Såväl biologi som socialisering verkar bidra till de skillnader mellan män och kvinnor 
som vanligen observeras och dessa skillnader influerar hur marknadskommunikation bearbe-
tas och utvärderas av de två könen (Putrevu 2001, s. 1). 
 
Begreppsdefinition Kön: I denna uppsats har författarna valt att se definitionen �kön� lik-
ställd med �genus�, operationaliserad som �man� respektive �kvinna�. Detta anses gällande 
för såväl det biologiska som det sociologiska könet (Babin & Boles 1998, s. 79). Författarna 
anser det inte meningsfullt att se kön som en kontinuerlig variabel utifrån nivåer av maskuli-
nitet och femininitet, även om sådana skillnader existerar (Wolin & Korgaonkar 2003, s. 376).  
 
En av de vanligaste formerna av segmentering av en marknad är att dela upp den i kön, män 
och kvinnor. För att lyckas med implementeringen av en sådan strategi är det nödvändigt att 
förstå på vilket sätt de olika könen processar information, bedömer produkter och agerar på 
marknaden. Putrevu (2001, s. 8) tar upp skillnader mellan könen i processandet av infor-
mation samt diskuterar vilka svårigheter dessa skillnader kan medföra för hur reklambudska-
pet ska utformas. 
 
Den dikotoma informationsbearbetningen (Putrevu 2001, s. 8) definieras som att män är �se-
lective processors�, selekterande processorer, medan kvinnor är �comprehensive processors�, 
förstående processorer. Män förlitar sig ofta på lättillgängliga, starkt framträdande stickord i 
stället för detaljerade och förfinade meddelanden. Kvinnor försöker assimilera all tillgänglig 
information innan de avger något omdöme. Modellen åtnjuter visst empiriskt stöd, dock har 
en del av dess förutsägelser inte observerats vid senare studier. Detta leder till en alternativ 
förklaring för de studerade skillnaderna i kön (Putrevu 2001, s. 9). 
 
Två alternativa förklaringar till ovanstående resonemang är �item-specific processing� re-
spektive �relational processing�. Dessa termer kommer från forskning i området kognitiv 
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psykologi. Relational processing betonar likheter eller gemensamma teman mellan skilda bi-
tar av information. Item-specific processing betonar attribut som är unika eller distinkta för ett 
specifikt meddelande. De flesta av de observerade könsskillnaderna kan förklaras av denna 
processdikotomi (Putrevu 2001, s. 9). 
 
Flera breda implikationer för annonsering utgår ifrån skillnaden mellan könen. Män antas ha 
fördel av ickeverbal förstärkning i läsandet av en verbal annons med produktinformation, till 
exempel genom bilder och musik. Å andra sidan anses det mer integrerande och symmetriska 
tillvägagångssätt som kvinnor använder sig utav vid läsandet av en annons, passa sådana an-
nonser som innehåller mer verbal information, mer textmassa (Putrevu 2001, s. 9). 
 
I kulturer där det existerar starka könsroller kan könsrelaterad annonsering anses effektiv, då 
annonseringen vänder sig till ett av de båda könen och utformas efter vad som anses attrahera 
de respektive könen (Putrevu 2001, s. 11). Hur annonserna ska utformas beror främst på hu-
ruvida framtida empirisk forskning stödjer selektivitetshypotesen eller processdikotomin 
(item-specific och relational processing). Selektivitetshypotesen föreslår att annonser riktade 
till män bör vara enkla med fokus på ett enskilt tema, medan annonser riktade till kvinnor bör 
innehålla mycket produktinformation. 
 
Processdikotomin förespråkar att män som är attributsspecifika skulle värdera attributsbase-
rade meddelanden, medan kvinnor som är relationsspecifika skulle föredra kategoribaserade 
annonsmeddelanden (Putrevu 2001, s. 11). Att marknadsföringsmässigt klassificera män som 
attributspecifika och kvinnor som relationsspecifika är svårt och utformningen av annonserna 
blir annorlunda när den ska anpassas till könen. Då annonsörer fortfarande ska forma sina 
könsbaserade meddelanden till specifika mediaalternativ kommer form, stil och innehåll i 
dessa meddelanden att ha ett något annat fokus beroende på kön (Putrevu 2001, ss. 11-12).  
 
Speciellt män kan värdera attributsbaserade meddelanden som belyser det distinkta eller unika 
i en produkt. Detta medför att annonser riktade till män ska undvika att ta upp egenskaper 
som är vanliga inom hela produktkategorin och istället belysa en eller två unika egenskaper 
för det annonserande varumärket. Motsatsen gäller för kvinnor, som värderar kategoribase-
rade meddelanden fokuserade på allmänna ämnen och likheter, i motsats till det unika. I an-
nonsering till kvinnor kan egenskaper som är vanliga för produktkategorin förtydligas och 
annonseringen får gärna visa hur produkten fungerar ihop med andra varumärken inom pro-
duktkategorin (Putrevu 2001, s. 12). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att annonsörer med fördel använder sig utav attributsbaserade 
annonser när de vill nå en målgrupp bestående av mestadels män och en kategoribaserad an-
nons när de vill nå en målgrupp bestående av främst kvinnor. I likhet med detta bör visuella 
annonser som vänder sig till män förtydliga de valda attributens distinka natur, medan de till 
kvinnor bör fokusera på de allmänna egenskaperna hos attributen i annonsen (Putrevu 2001, s. 
12). 
 
Stöd för en skild perceptionen av reklam mellan könen finns i Wolins och Korgaonkars 
(2003, s. 375) studie om webreklam. Dessa två forskare har funnit att män är mer positivt in-
ställda till reklam på webben än kvinnor. På samma sätt som Bruner och Kumar (2000 se 
Wolin & Korgaonkar 2003, s. 376) kommit fram till att mätning av annonseringens effekt 
som observeras i traditionella media kan överföras till webreklam, anser författarna att samma 
mätning av effekt kan göras med denna undersöknings ämne (tunnelbana). Shavitt, Lowrey & 
Haefner (1998, s. 18), säger att tidigare forskning visar på att män är mer benägna att köpa en 



Magisteruppsats 13 (55)  

vara direkt genom en adress eller ett telefonnummer i en annons i ett traditionellt media. Män 
agerar alltså direkt när de ser en annons. 
 
Utifrån Darleys och Smiths (1995 se Wolin & Korgaonkar 2003, s. 376) slutsats att 
marknadssegmentering utifrån variabeln kön tillfredsställer flera krav (identifiering, tillgäng-
lighet, mätbarhet, respons på marknadsmixelement och förtjänst) för lyckad implementering, 
konstaterar Wolin och Korgaonkar (2003, s. 376) att kön är en nyckelvariabel för marknads-
analys, inkluderat dimensionen om annonserings effektivitet. Författarna använder i denna 
rapport kön som en variabel för att undersöka annonseringens effektivitet, dess genomslags-
kraft. Enligt tidigare forskning (Wolin & Korgaonkar 2003; Darley & Smith 1995; Babin & 
Boles 1998; Putrevu 2001) tar kvinnor och män in samma budskap på olika sätt och förfat-
tarna söker svar på om annonseringen på tunnelbanevagnar har olika genomslagskraft hos de 
två könen. 
 

3.7  Olika attityder i olika kohorter 
Förutom kön används ofta ålder för att segmentera en marknad. En hel del forskning om äldre 
konsumenter har gjorts av Moschis, som menar att det inte finns ett enkelt svar på hur mark-
nadsföring till en äldre målgrupp ska utformas eftersom gruppen är heterogen (Moschis et al 
1997, s. 292). Forskarna nämner att: �Because people respond differently to marketing stimuli 
based on their needs, experiences, stage in life and other factors, it is highly unlikely to be 
able to develop marketing strategies that would be effective for all mature consumers.� 
(Moschis 1997, s. 285). Moschis et al (1997, s. 292) bedömer att målgruppen äldre konsu-
menter är så pass heterogen att marknadsföringsstrategier måste specifieras till subsegment 
om de ska lyckas. Äldre konsumenter kan inte ses som en homogen grupp, utan annonsering 
till denna grupp bör bestå av ett marknadsföringsprogram som är specifikt anpassat utifrån 
den aktuella produkten eller tjänsten om det ska vara effektivt. 
 
Roberts och Manolis (2000) har gjort en undersökning om attityd till marknadsföring, annon-
sering och konsumtion. Undersökningen tar upp skillnad i attityd mellan två kohorter, de som 
i USA kallas baby boom-generationen och baby bust-generationen. Baby boom-generationen 
är de som är födda åren 1946-1964, de som idag, år 2005, är 41-59 år gamla, medan baby 
bust-generationen är de som är födda 1965-1976, alltså mellan 29 och 40 år idag.  
 
Dessa två kohorter är snarlika de två mellersta ålderskategorier denna uppsats undersöker och 
författarna använder därför resultat från Roberts och Manolis (2000) undersökning. Den 
svenska kulturen är så pass starkt påverkad av den amerikanska att författarna menar att en 
överföring av de resultat Roberts och Manolis funnit i USA är möjlig i denna rapport. Även 
om författarnas lägsta ålderskategori endast sträcker sig upp till och med 19 år, menar Roberts 
och Manolis att baby bust-generationen, som även kallas �the bellwether generation� (bell-
wether = skällgumse med klocka), går före och signalerar bakomliggande förändringar i kon-
sumenters attityder och beteende. Detta innebär att genom att förstå vad som motiverar baby 
busters att konsumera, kommer detta att hjälpa marknadsförare att förstå inte bara baby bus-
ters, utan även efterföljande generationer av konsumenter (Roberts & Manolis 2000, s. 4). 
Författarna menar därför att Roberts och Manolis resultat kan anses gälla hela den andra ål-
dersgrupp denna rapport undersöker. 
 
Resultatet från Roberts och Manolis (2000, s. 9) undersökning visar att baby bust-generatio-
nen har en mer positiv attityd till marknadsföring och annonsering jämfört med baby boom-
generationen. Bustrarna är mindre benägna att uppfatta annonsering som offensiv eller bort-
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kastad än boomarna (ibid). Ett drag hos bustrarna är att de ser marknadsföring som en viktig 
del av samhället. Bust-generationen är uppväxt med reklam överallt och förstår meningen 
med och värdet av marknadsföringsaktiviteter (Roberts & Manolis 2000, s. 11). För boom-
generationen är marknadsföring inte till någon nytta för samhället. Boom-generationen kände 
att marknadsförare inte tog något socialt samhällsansvar och att marknadsföring var offensiv, 
onödig och att den endast bidrar med lite nytta i samhället (ibid). Enligt Hodges och 
DeCoursey (1996, s. 47) föredrar boom-generationen informationsintensiv annonsering, sådan 
som presenterar en produkts fördelar. Detta skiljer sig från reklam som ofta riktas mot yngre 
konsumenter, vilken snarare består av bildorienterad marknadsföring. 
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3.8  Teoretisk referensram 
Författarna har valt att bygga sin referensram runt två delar, annonsörerna och resenärerna.  
För att förstå annonsörernas motiv har författarna valt att använda sig utav teorier kring po-
sitionering och repositionering av varumärken. Ett av uppsatsens delsyften tar upp frågan om 
vilka vinster annonsörerna beräknades göra och här använder sig författarna av forsknings-
rapporter som hänvisar till det skifte som gjorts inom marknadsföring från transaktionsmark-
nadsföring till relationsmarknadsföring. Den tredje delen av referensramen som behandlar en 
eventuell försäljningsökning stöder författarna på argument från Bhargava och Donthu 
(1999). Dessa två forskare utvärderar också försäljningsökningar utifrån användandet av an-
nonsering i flera medier. Den sista delen i teorier kring annonsörerna rör etik och moral. För-
fattarna sammanfattar här begreppens innebörd. 
 
Referensramens andra del behandlar resenärernas attityder. Här har författarna valt att an-
vända sig av undersökningar som studerat skillnader i perception mellan de båda könen och 
mellan olika ålderskategorier. Som stöd för dessa argument ligger forskningsrapporter.  
 
 
 

 

 

 

     
Figur 3.2 Teoretisk referensram 

    Källa: Kinch & Larsson 2005 

 
Resenärernas 

åsikter 

 
Annonsörernas 

motiv 

Motiv  
Positionering 
Repositionering 

Försäljningsökning
Utvärdering 
Andra medier 

Beräknad vinst
Relationsmarknads-
föring 

Etik och moral 

Skillnad mellan 
kvinnor och män i 
perception 

Skillnad mellan olika 
kohorter i perception 

Analys 



Magisteruppsats 16 (55)  

4  Empiri 
Kapitlet inleds med en projektbeskrivning som bygger på intervjuer med SL och Clear Chan-
nel. Därefter följer en kort presentation av de annonsörer som deltar i projektet samt en 
summering av deras motiv till satsningen. Kapitlet avslutas med resultaten av enkäten utförd 
på resenärerna.  

4.1  Projektbeskrivning 
Stockholms Lokaltrafik, SL, ska erbjuda de boende i länet attraktiva möjligheter att åka 
kommunalt och på så sätt bidra till en god tillgänglighet, en hälsosammare miljö och en posi-
tiv utveckling för Stockholmsregionen (SL:s hemsida). SL anlitar företaget Clear Channel 
Sverige AB för att sköta annonseringen i tunnelbanan. Med start i december 2004 inleddes en 
ny typ av annonsering i Stockholm. Clear Channel har låtit fem annonsörer använda utsidan 
av SL:s tunnelbanevagnar för marknadsföring. Detta är ett projekt som ska pågå under ett 
halvår, för att sedan utvärderas.  
 
Clear Channel Outdoor är marknadsledande i Sverige inom utomhusreklamsektorn med en 
marknadsandel på cirka 60 procent. Med över 35 olika produkter och format kan de erbjuda 
allt från rikstäckande kampanjer till skräddarsydda geografiska kampanjer och köp av re-
klamplats i en eller fler städer. Allt detta gör att de kan leverera helhetslösningar till deras 
annonsörer, beroende på vem man vill nå och vilket budskap man vill förmedla. Clear Chan-
nels affärsidé är att "våra produkter ska kommunicera och möblera i det offentliga rummet, på 
ett sådant sätt att det hjälper våra annonsörer att sälja sina produkter�(Clear Channel). 
 
Bakgrunden till testprojektet är hämtat 
från Clear Channels internationella kon-
takter, där denna form använts vid flera 
tillfällen. Bland annat har Frankrike af-
fischerat hela tågset. Clear Channel har 
även en ständigt pågående produktut-
veckling, där nya intäktsalternativ stude-
ras. Reklambyråerna kommer även de 
med nya förslag direkt från kundmarkna-
den1. För tillfället rullar de nya �reklam-
vagnarna� på tunnelbanans gröna linje. 
Marknadsföringen är avgränsad till denna 
linje då det är på denna sträcka som den 
senaste modellen av vagnar, så kallade 
C20-vagnar, rullar. Denna linje har om-
kring 448 000 resenärer (Fakta om SL 
och länet år 2003, s. 8) per dag samt går 
mer ovan jord än de andra linjerna.  
 
Annonsörerna som deltar i projektet är Heinz Ketchup, Eniro 118 118 sms, Gallerian, MTV 
och Aftonbladet/Sportbladet. Dessa har en vagn vardera. Vagnarna ingår inte i samma tågset, 
utan är en av tre �vanliga� vagnar i ett set. Valet av annonsörer gjordes utifrån spontana för-
frågningar efter att Clear Channel presenterat testprojektet för sina kunder. Clear Channels 

                                                
1 Kent Jacobsson Försäljningschef trafikreklam Clear Channel, e-post den 4 maj 2005. 

 
Bild 4.1, Linjenätet Stockholms tunnelbana 
Bild: SL 
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ambition har varit att inte använda två aktörer i samma bransch och att försöka skapa en mix 
av lokala annonsörer och �riksannonsörer�1. 
 
Kontraktet går ut på att SL upplåter hela sin vagn till annonsören, vilket innebär att hela vag-
nens utsida kläs in med en reklamfolie, den helfolieras. Till detta läggs vagnens insida, i form 
av de olika standardiserade affischytor som finns, som annonsören får använda efter eget 
tycke till plakat. Inga aktiviteter har varit tillåtna1. 
 
SL:s främsta syfte med projektet är att generera reklamintäkter. Clear Channel har tidigare 
föreslagit liknande marknadsföringsprojekt men SL har avböjt, bland annat på grund av 
brandrisken2. I projektets kravspecifikation som arbetats fram av SL och Clear Channel till-
sammans har en PVC-fri folie godkänts då denna är brandsäker. I kravspecifikationen står 
även hur vagnarna får folieras och vilka ytor som måste vara reklamfria, exempelvis fönster-
rutor1. Vidare utarbetade Clear Channel en logistikplan för genomförandet av kampanjerna 
med annonsörerna. All affischering sköts av Clear Channels underleverantör Brand Factory, 
som också står för produktionen av allt material. Reklamen på vagnens utsida är fast under 
hela projektet, medan insidan byts utifrån annonsörernas behov1. En säkerhetsaspekt som 
upptäckts under projektet är att synsvaga haft svårt att stiga på de helfolierade vagnarna2. Ju-
steringar har nu gjorts så att en ram i avvikande färg finns runt dörrpartierna för att underlätta 
för synsvaga1.  
 
Projektet kommer att utvärderas till sommaren 2005 och en eventuell fortsättning diskuteras. 
Kent Jacobsson på Clear Channel säger: 
 
- �Utvärderingen kommer att göras av både SL och oss. Vi kommer under de närmaste 

veckorna genomföra en kundmätning där vi får svar på hur resenärerna uppfattar vag-
narna som helhet men också svar på enskilda frågor om respektive annonsör. Vi kommer 
att intervjua 400 personer. De svar som både vi och SL får fram kommer att leda fram till 
ett beslut om fortsättning�.1 

 
Jesper Tengblad2 på SL menar att exklusiviteten är viktig. Detta märks genom att det i 
projektet rullar fem vagnar med reklamfoliering utav 510 vagnar totalt (siffra från 2003). 
Skulle alltför många vagnar folieras skulle det inte längre se ut som SL-tåg, något som är vik-
tigt för resenären. Det får inte uppstå någon tvetydighet om färdbiljettens giltighet, därför 
måste det framgå att det är ett färdmedel inom SL, menar Tengblad2.  
 
Enligt SL styrs projektets framtid till stor del av ekonomiska incitament. De helfolierade vag-
narna inbringar reklamintäkter men kostnaden för utförandet är så pass hög att det inte är 
självklart utifrån ett ekonomiskt perspektiv att projektet skall fortgå. Andra faktorer som på-
verkar utvärderingen är etik och estetik. Negativa kommentarer har nått SL från resenärer som 
anser att bara de med pengar får klottra hur mycket som helst2.  
 
De ekonomiska incitamenten kan bli än starkare i framtiden. En rapport från Stockholms 
Handelskammare (Egardt 2005, s. 2) konstaterar att kollektivtrafikreseandelen i Stockholm är 
över 70 procent i rusningstrafik. De flesta stockholmare möter alltså tunnelbanan dagligen, då 
en betydande del av kollektivtrafiken är spårbunden (ibid). 

                                                
2 Jesper Tengblad Projektledare Marknads- och försäljningsavd. SL, intervju den 18 mars 2005. 
1 Kent Jacobsson Försäljningschef trafikreklam Clear Channel, e-post den 4 maj 2005. 
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4.2  Annonsörerna 
Fem annonsörer deltar i projektet med helfolierade vagnar. De har olika motiv till denna sats-
ning. Gemensamt för alla annonsörerna är att de ville väcka uppmärksamhet och tyckte att 
projektet verkade spännande. För att vara ett självklart val när en kund ska köpa en produkt 
eller tjänst är det viktigt för annonsören att vara �top of mind�, att vara det märke som kunden 
tänker på först. Utomhusreklam med sin allestädes närvaro är ett sätt att placera sitt märke på 
första plats i konsumenters medvetande och på så sätt påverka köpbeteendet (Outdoor Adver-
tising Association of America, Inc.). 
 

4.2.1  Aftonbladet/Sportbladet 
Aftonbladet är Nordens största dagstidning. Varje dag når tidningen cirka 1,4 miljoner läsare. 
Redaktionen är bemannad 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Tidningen trycks i 
Stockholm, Göteborg, Växjö, Västerås och Örnsköldsvik. Den finns på cirka 15 000 försälj-
ningsställen över hela landet. Den finns också att köpa i flera större städer och turistorter ut-
omlands. Enligt Aftonbladet är Sportbladet Sveriges enda dagliga sporttidning. Den trycks på 
rosa papper och är till för den som är sportintresserad (Aftonbladets hemsida). 
 
Aftonbladets tunnelbanevagn är röd på 
ena sidan med texten Aftonbladet och 
rosa på den andra sidan med texten 
Sportbladet. Inuti vagnen finns affischer 
som byts varje eller varannan vecka 
med nya teman och kampanjer. Syftet 
med insidan av vagnen är att tillföra 
läsning, ny kunskap och underhållning 
under resan samt att marknadsföra 
Aftonbladets produkter och projekt3.  
 
Intervjufrågorna besvarades på egen 
begäran via mail av Karin Nilsson och 
Charlotta Catani på Aftonbladet. Båda 
har varit delaktiga i projektet med 
Aftonbladets tunnelbanevagn.  
 

                                                
3 Karin Nilsson Marknadsavdelningen Aftonbladet & Charlotta Catani Projektledare Aftonbladet, e-
post den 2 maj 2005. 

 
Bild 4.2,  
Design av Aftonbladets/Sportbladets vagn 
Foto: Aftonbladet 
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4.2.2  Heinz ketchup 
Under det gångna året har Heinz satsat 
extra kraft på marknadsföringen både i 
TV och med utomhusreklam. I samma 
anda deltog företaget i projektet i Stock-
holms tunnelbana. En vagn slogs in helt 
i rött med Heinz-etiketten utanpå. Inuti 
fylldes vagnen med Heinzreklam och 
berättelser om varumärket, som varför 
flaskan ser ut som den gör eller var or-
det ketchup kommer ifrån.  
� Det låg i linje med vad företaget gjort 
tidigare. Konsumenter har haft för låg 
kännedom om varumärket, men genom 
att på det här sättet visa upp sig i ett 
otraditionellt medium vill Heinz nå 
många fler, enligt Martin Borg, pro-
duktchef på Heinz Nordic. Heinz re-
klambyrå är Bates Red Cell i Helsingborg (Lindholm 2004). 
 
Heinz produktchef Martin Borg svarade på egen begäran på frågorna via mail4.  
 

4.2.3  Eniro 118 118 SMS 
Eniro kallar sig det ledande sökföretaget på den nordiska mediemarknaden. Eniro erbjuder 
annonsörer kanaler för köpare och säljare som enkelt vill hitta varandra när ett köpbehov upp-
står. Genom djup, lokal och kvalitetssäkrad information i kanaler som föredras av användarna 
blir det enkelt att hitta personer, företag och produkter. Eniro är verksamt i norra Europa och 
har cirka 4 900 medarbetare. 
 
Eniro erbjuder produkter och tjänster via 
flera kanaler för att öka tillgängligheten 
för användarna och exponeringen för an-
nonsörerna. Idag innebär det tryckta ka-
taloger och cd-rom, nummerupplysning, 
Internet och mobila tjänster. Under 2004 
publicerade Eniro över 700 titlar med en 
sammanlagd upplaga om cirka 26 miljo-
ner exemplar. I Eniros totala nätverk på 
Internet gjordes under 2004 över en mil-
jard sökningar (Eniro). 
 
Eniros vagn är mörkt rosa i färgen och har 
texten sms på den ena delen av vagnen 
och 118 118 på den andra delen. Det finns 
även pratbubblor på vagnen med korta 
sms-meddelanden, skrivna enligt det nya 

                                                
4 Martin Borg Produktchef Heinz, e-post den 5 maj 2005. 

 
 
Bild 4.4, Design av Eniro 118 118 SMS vagn 
Foto: Eniro 

 
Bild 4.3, Design av Heinzs vagn 
Foto: Heinz 
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kommunikationsspråket CMC (computer-mediated communication) som innehåller förkor-
tade ord som �p o k� (puss och kram) eller �c u l8r� (See you later). I en kandidatuppsats 
skriven på Lunds universitet hösten 2001 har författaren skrivit följande om kommunikation 
med förkortade ord (Salomonsson 2001, s. 9); �Enligt Herring (1996) används förkortade ord 
i elektronisk kommunikation för att spara tid eller visa att man behärskar de språkliga koder 
som mediet innehåller. En sätt att förkorta ord är genom att byta ut eller utesluta vissa bokstä-
ver exempelvis oxå för också eller tebax för tillbaka (Werry & Ferrara). Ett annat sätt att för-
korta är att skriva ordet som det uttalas till exempel d e för det är (Svenningsson 2001).� 
 
Inuti vagnen sitter affischer som Eniro själva utrycker som säsongsbaserade, det vill säga att 
de följer årstiderna5. Patrik Berglund hade mottagit frågorna via mail innan intervjun. 
 

4.2.4  Gallerian 
Gallerian invigdes 1976 och renove-
rades under 2003-2004. Fastighets-
ägare är AMF Pension. Resultatet de 
ville uppnå genom deltagande i 
projektet var att Gallerian skulle bli 
Stockholms mest spännande mark-
nadsplats med 8.000 m2 shopping, 
mat och nöje. Affärscentret har efter 
ombyggnaden större bredd och mer 
fokus på mode med profilstarka 
svenska och internationella varu-
märken. Målet var att nå en yngre 
målgrupp. Det är dock viktigt att 
poängtera att Gallerian är till för alla 
och inte bara yngre.  
 
Gallerians vagn går i vitt och ljus-
blått och ger en känsla av fart. Inuti vagnen har tre kampanjer gått, varav den första inriktade 
sig på mode, den andra på spännande mat och den tredje på det faktum att Gallerian påminner 
om en gågata, fast inomhus6.  
 
Blidholm Vagnemark Design är en byrå som har specialiserat sig på retail branding. Byrån 
har haft i uppdrag av AMF Pension att utveckla och positionera Gallerians nya varumärke 
inför nyinvigningen 2004. I en pressrelease från byrån daterad 22 november 2004 står att läsa:  
 

�Gallerian är originalet till alla Sveriges gallerior och har en given plats i Stockholms själ. AMF 
Pension har verkligen lyckats med sin målsättning att vitalisera Gallerian och återta positionen 
som det moderna unga och spännande shoppingcentret mitt i City. Arkitekturen och de förnyade 
butikerna som öppnat i Gallerian gör att det känns som det hetaste stället att shoppa på i hela stan. 
Vi ville skapa en profil som förstärker och kommunicerar den positionen. Profilen vi tagit fram 
präglas av modernitet, dynamik och en lekfull personlighet�, säger Rikard Ahlberg, AD/grafisk 
formgivare på Blidholm Vagnemark Design. 
 

Ken Sihver hade inte fått intervjufrågorna innan intervjun.  

                                                
5 Patrik Berglund Advertising and Campaign Manager Eniro, telefonsamtal den 28 april 2005. 
6 Ken Sihver Förvaltningschef AMF Pension, telefonsamtal den 3 maj 2005. 

 
 
Bild 4.5, Design av Gallerians vagn 
Foto: AMF Pension 



Magisteruppsats 21 (55)  

4.2.5  MTV 
MTV var den sista vagnen att folieras. MTVs vagn började rulla i SL-trafiken helgen 12-13 
februari. Det finns ett stort utbud av TV-kanaler och MTV arbetar nu för att dels behålla de 
tidigare tittarna, dels få fler att börja se på MTV. Enligt SvD:s nätupplaga (Leijonhufvud 
2004) hårdnar konkurrensen om unga tittare mellan olika TV-kanaler. I slutet av 2004 lanse-
rade Kanal 5:s systerbolag SBS Radio en ny musikkanal, The Voice TV, och inte långt där-
efter var det premiär på TV400, som har en målgrupp på 15-34 år, samma som The Voice TV. 
Staffan Rosell, idag vd för SBS Radio, jobbade tidigare på MTV Networks. Rosell har rekry-
terat MTV:s tidigare programledarchef till en tjänst som programchef på The Voice TV. 
Joachim Nordlind, TV-chef på medierådgivaren Carat, menar att satsningarna på TV drivs av 
tillväxten inom digital-TV samt uppgången på annonsmarknaden. För att möta dessa sats-
ningar ersätter MTV Networks sitt nor-
diska format med nationella kanaler. 
MTV:s Nordenchef, Clare Melford, sade i 
en intervju med SvD Näringsliv i decem-
ber 2004 att: �Vårt mål är att fördubbla 
tittandet de närmaste 4-5 åren.� 
(Leijonhufvud 2004). 
 
MTVs vagn har tre sektioner, en grön, en 
vit och en rosa. Dessa symboliserar tre 
olika delar, av kanalens utbud; music and 
more. I music-delen annonseras kanalens 
musikprogram och i more-delen kanalens 
TV-program7. Helene Dahlborg hade fått 
frågorna på förhand. 
 
 

4.2.6  Summering av annonsörernas motiv 
Författarnas syfte med att intervjua de fem annonsörerna var att fastställa deras motiv bakom 
reklamsatsningen på tunnelbanan samt att jämföra deras motiv för att leta efter något sam-
band. Respondenterna hos annonsörerna fick samma frågor för att underlätta denna jämfö-
relse. På begäran av några av respondenterna summeras intervjuerna utan respektive annon-
sörs namn. Användandet av uttryck som första, andra och så vidare har ingen som helst an-
knytning till respektive respondent eller den inbördes ordning de står uppställda ovan i kapit-
let utan används bara av rent språkliga skäl. 
 
Den första frågan som ställdes i intervjuerna rörde motivet bakom annonssatsningen. De fem 
annonsörerna svarade alla att de uppfattade projektet som spännande. En av respondenterna 
ansåg sig ha ett PR-syfte och tyckte att det kunde väcka uppmärksamhet att delta i ett nytt 
media i mediamixen. Detta argument stöds av en annan respondent, som menade att det nya 
mediet var �nytt och uppkäftigt�. Motivet för denne respondent var att skapa ökad kännedom 
kring varumärket. En tredje respondent menade att helfolieringen bara var en del i en större 
kampanj som annonsören genomför och att det passade bra att fortsätta inom lokaltrafiken, då 
den situation som råder i tunnelbanan passar deras produkt. En av annonsörerna vill vara en 
naturlig del i vardagen och tyckte då att helfolieringen passade deras mål med annonseringen 

                                                
7 Helene Dahlborg Marknadschef MTV, telefonsamtal den 28 april 2005. 

 
Bild 4.6, Design av MTV:s vagn 
Foto: MTV i Sverige 
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samt att det stärkte varumärkets närvaro i vardagen. Den femte annonsören såg reklamsats-
ningen som en del i att repositionera sitt varumärke samt uppgav att företaget hade en tra-
dition bakom sig där stortavlor och fasadvepor använts vid marknadsföring och därmed fanns 
en vana vid användandet av stora uttryck.  
 
Under projektbeskrivningen ovan står att Clear Channels ambition var att få en mix av annon-
sörer i olika branscher. Detta har uppfyllts så författarnas andra fråga rörde vilken målgrupp 
annonsörerna ville nå med sin marknadsföring. Även här skiljde sig svaren åt. Tre av respon-
denterna ser i princip alla som sin målgrupp, medan en av annonsörerna inriktar sig på perso-
ner mellan 15-24 år. En annan respondent använder sig inte utav sociodemografiska målgrup-
per utan inriktar sig snarare på den situation som marknadsföringen skall finnas i.  
 
Reklamkampanjerna går på tunnelbanans gröna linje, som går från Hässelby Strand i väst via 
Stockholms city och grenar ut sig till Hagsätra, Farsta Strand och Skarpnäck i söder. Förfat-
tarna ville veta om SL:s val av tunnelbanelinje påverkade annonsörernas val att delta i pro-
jektet. Annonsörerna hade inga invändningar mot valet, snarare tvärtom, då den gröna linjen 
även är den linje som går mest ovan jord. En av annonsörerna påpekade dock att denna linje 
ofta har problem och är trasig till skillnad från de andra. En annan respondent hade gärna sett 
att reklamvagnarna gått på den röda linjen också för att öka närvaron och uppmärksamheten.  
 
Författarnas fjärde fråga till annonsörerna rörde vilken vinst de trodde sig göra med hjälp av 
sin reklamklädda tunnelbanevagn. Att skapa uppmärksamhet och bli omnämnda i press sågs 
som positivt, samt möjligheten att framstå som innovativa företag. En av respondenterna sva-
rade istället att erfarenheten av att ha deltagit i projektet och fått erfarenheten av att arbeta 
med en ny typ av marknadsföring var den största vinsten samt givetvis chansen att få repo-
sitionera sitt varumärke.  
 
Författarnas uppfattning, efter att ha talat med inblandade i projektet, är att annonsörerna till 
en början lovades att få ha aktiviteter i sina vagnar. Detta satte Connex stopp för under pro-
jektets gång, förmodligen på grund av säkerhetsrisker. Dessutom finns svårigheter med att 
lokalisera vagnen, vilket försvårar aktiviteter. Majoriteten av annonsörerna ser detta som väl-
digt negativt då det enligt dem var en av huvudattraktionerna med vagnen. En av responden-
terna uppger att de kanske inte hade deltagit i projektet om de vetat att deras aktiviteter inte 
skulle godkännas. En annan respondent tycker att problemet med att inte kunna lokalisera 
vagnen samt avsaknaden av tillstånd från Connex har gjort att en aktivitet som hann genom-
föras av dem inte kunde förannonseras. Genom att aktiviteterna har stoppats har annonsörerna 
tvingats att förändra vagnens invändiga affischering för att på så sätt förändra och förnya och 
fortsätta att väcka uppmärksamhet.  
 
För kampanjens fortlöpande fram till sommaren 2005 har de flesta annonsörerna tänkt fort-
sätta med sin utveckling av vagnens insida i form av affischer och plakat. En av annonsörerna 
uppger att de vill få till någon slags slutkläm på kampanjen medan de andra på olika sätt, 
bland annat genom säsongsanpassning och olika teman, försöker förnya vagnen. En av annon-
sörernas affischering byts veckovis för att vara aktuell. En annan uppger att de hade samma 
affischering under hela perioden. 
 
Ingen av annonsörerna har gjort någon egen löpande utvärdering av kampanjen utan väntar på 
den utvärdering som Clear Channel tillsammans med SL kommer att göra. En av responden-
terna har genom egen marknadsundersökning sett att de ökat top-of-mind hos konsumenterna 
under perioden och två av respondenterna har sett en ökning av antal kunder. Däremot kan 
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ingen av dem kan fastställa om detta beror enbart på tunnelbanereklamen eller om det är re-
sultatet av övrig marknadsföring som företaget genomfört. En av dem hävdar att man inte ska 
överskatta enskilda kampanjer. Två respondenter har inte märkt någon märkbar ökning av 
antalet kunder och en av dem stödjer resonemanget ovan om svårigheten att urskilja effekter 
av specifika kampanjer. 
 
Som nämnts ovan så har SL mottagit många reaktioner på deras tunnelbanevagnar, några mer 
negativa än andra, bland annat den om att de med mycket pengar får klottra vart som helst. 
Annonsörerna själva har fått respons på sina vagnar på olika sätt. De har omtalats i media och 
press men även privatpersoner har tagit kort och skickat till företagen, ringt och mailat in sina 
åsikter. De flesta annonsörer uppger att de fått positiv kritik och en av dem ser det som att 
folk respekterar om företag gör något snyggt och stilrent. Ingen av annonsörerna har informe-
rats om någon skadegörelse av deras vagn. Två av respondenterna uppger att affischer inuti 
vagnen har plockats ned men uppfattar detta som positivt och tar det som en komplimang. 
 
Alla annonsörerna använder sig utav annan reklam samtidigt som projektet med tunnelbane-
vagnarna. Här återfinns all typ av reklam, bland annat i radio, TV, press, på bio, via Internet, 
på bussar, genom event marketing samt reklam på stora innerstadstavlor och fasadvepor. 
Även butikskampanjer har förekommit hos exempelvis Coop och ICA.  
 
En av de sista frågorna författarna ställde till respondenterna var om det funnits några etiska 
betänkligheter under utformandet av deras kampanj. Två av respondenterna uppgav att pro-
blem hade uppstått. En av dem uppgav problem med ett ord som utav SL ansågs stötande och 
som ersattes med stjärnor på helfolieringen. En annan respondent använder sig utav symboler 
och pratbubblor och deras vagn ansågs, utav SL, vara ett hån mot SL själva. Dessutom disku-
terades det faktum att personer inuti vagnen blir ofrivilliga statister i reklamen om pratbubblor 
används men vagnen har idag kvar pratbubblorna. Synskadade anmärkte på svårigheten att 
hitta in i vagnarna, något som idag är åtgärdat genom att tydligare markera ingångarna. De 
övriga tre respondenterna såg inga etiska hinder vid utformandet av deras kampanj. 
 
Slutligen frågades annonsörerna om det fanns något annat som gjorde att de tvekade till att 
delta i projektet. En av respondenterna uppger att inga tvivel fanns, bortsett från dem som 
alltid plågar marknadsförare, om beslutet är rätt och om de fattar det bästa beslutet. En annan 
annonsör uppgav att det långa tidsspannet för engagemanget var negativt då annonsören inte 
vill framstå som statisk. Den tredje annonsören sade att aktualitet var avgörande för deras 
beslut och att det fanns möjlighet att förnya affischerna inuti vagnen. Den fjärde annonsören 
sade att det inte fanns tid att ställa för- och nackdelar mot varandra, utan att företaget bara 
hoppade på projektet men att det inte ångrar sitt deltagande. Avslutningsvis svarade den femte 
annonsören att projektet ansågs som mycket lokalt men att det gav en möjlighet att dominera 
ett media, vilket var viktigt för denne.   

4.3  Resenärerna 
Författarna har genomfört en enkätundersökning (bilaga 1) bland resenärer runt Gullmars-
plans station en vardag (26 april 2005) för att se hur de uppfattar helfolierade tunnelbane-
vagnar. Populationen bestod av 80 personer med jämn fördelning mellan könen, 40 män och 
40 kvinnor. Författarna gjorde kvoturval för att få tio svarande av varje kön i fyra ålderskate-
gorier. Arton tillfrågade personer valde att inte delta i undersökningen på grund av tidsbrist 
eller ovilja att delta. Författarna har behandlat denna siffra som bortfall. Svaren från enkäten 
är sammanställda i en databas. 
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Enkätens inledande två frågor handlade om bakgrundsinformation om informanten, kön och 
ålder. Nästa fråga handlade om ifall respondenten hade uppmärksammat att vissa tunnelbane-
vagnar var helt täckta med reklam på utsidan. Svarsalternativen som gavs var Ja respektive 
Nej. Av de 80 personer som deltog i undersökningen svarade 61 personer Ja och 19 personer 
Nej på frågan. Detta ger en fördelning på 76 procent som har sett reklamvagnarna och 24 pro-
cent som inte sett dem. De personer som uppgett Nej på enkätens tredje fråga fick då rang-
ordna tre generella påståenden om reklam utefter en Likertskala för att mäta attityd till re-
klam. Personer som svarade Ja på tredje frågan fick ytterligare frågor angående tunnelbanere-
klamen. Av de personer som uppgett att de sett någon eller några av vagnarna hade 66 pro-
cent, det vill säga 40 personer, svarat att de även åkt med i någon av vagnarna. Åtta personer 
uppgav svarsalternativet Vet ej på frågan om de åkt med i vagnarna. 
 
För att få reda på om de som sett vagnarna, en population om 61 individer (30 kvinnor och 31 
män), tyckte att det var OK med sådan här typ av reklam fick dessa respondenter besvara 
denna fråga med Ja, Nej eller Vet inte. Resultatet visas i tabell 4.1, vilken visar att yngre i 
högre grad än äldre tycker att denna form av annonsering är OK. 
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Tabell 4.1, Det är OK med reklam på tunnelbanevagnar, fördelning mellan åldersgrupperna 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
 

4.3.1  Skillnad i perception mellan könen 
För att få en uppfattning om det är någon skillnad mellan könen i perceptionen av annonsö-
rerna valde författarna att illustrera fördelningen mellan könen i hur många annonsörer de 
kunnat namnge. Utifrån cirkeldiagrammet i figur 4.1 syns att denna skillnad är försumbar, 
kvinnor och män kan återkalla i stort sett lika många annonsörer. Detta är baserat på de 61 
respondenter som angett att de sett någon helfolierad tunnelbanevagn. 
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Antal korrekt identifierade annonsörer, 
fördelning kvinnor - män

Kvinnor
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Män
47%

Kvinnor

Män

 
Diagram 4.1, Fördelning mellan kvinnor och män, antal identifierade annonsörer totalt 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
 
 
För att undersöka om endera könet kunde namnge fler annonsörer än det andra valde förfat-
tarna att ställa upp ett stapeldiagram för att se denna skillnad. Se diagram 4.2.  
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Diagram 4.2, Antal korrekt namngivna annonsörer per respondent, uppdelat kvinnor/män 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
Diagram 4.2 visar att endast två respondenter (två kvinnor) har korrekt identifierat samtliga 
fem annonsörer, medan 17 respondenter kunde identifiera åtminstone en annonsör. Av de 
totalt 61 respondenter som uppgett att de sett reklamvagnarna var det 21 stycken (tio kvinnor 
och elva män) som inte kunde namnge någon annonsör.  
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4.3.2  Skillnad i perception mellan kohorterna 
För att undersöka om det föreligger någon skillnad i perception mellan olika åldrar har för-
fattarna sammanställt svar från enkäten i nedanstående cirkeldiagram, diagram 4.3. Här är 
ingen uppdelning av kön, utan endast de olika åldrarna. 
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Diagram 4.3, Skillnad mellan åldersgrupper i förmågan att namnge annonsörer 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
Av de 61 respondenter som angett att de sett någon helfolierad vagn fann författarna en tydlig 
skillnad mellan de olika åldersgrupperna. De yngsta hade en mycket högre förmåga att kor-
rekt namnge de olika annonsörerna än de äldsta. 

4.3.3  �Top of mind� 
Begreppet top of mind är kort beskrivet i teoriavsnittet, Med top of mind menar författarna 
den av de fem annonsörerna som respondenten anger först. Författarna ville ta reda på vilka 
annonsörer som resenärerna kunde namnge, utan att på förhand ha uppgett vilka företag som 
deltagit i projektet, �unaided recall�. Därefter skulle författarna kunna se vilka skillnader i 
perception som fanns mellan könen och ålderskategorierna. Frågan lydde: �Vilken eller vilka 
annonsörer har du lagt märke till?�  
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Diagram 4.4, �Top of mind�, fördelning av de 40 omnämningarna från respondenterna 
Källa: Kinch och Larsson, databas, 2005 
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Av de 40 respondenter som namngett en eller fler annonsörer har Heinz och Aftonbla-
det/Sportbladet högst medvetenhet, �awareness�, medan Eniro fick lägst medvetenhet. Se 
diagram 4.4. I detta diagram är det ingen uppdelning mellan kön eller åldrar. 
 
För att jämföra detta resultat har författarna även sammanställt det totala antalet �igenkän-
ningar�. Detta är beräknat på samtliga omnämningar, oavsett om annonsören nämnts först 
(top of mind-placeringen) eller som fjärde, femte igenkända annonsör. Se diagram 4.5. 
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Diagram 4.5, Totala antalet observationer, fördelat på samtliga annonsörer 
Källa: Kinch och Larsson, databas, 2005 
 
Heinz har här fått något högre andel igenkänningar än Aftonbladet/Sportbladet än då endast 
top of mind-omnämningarna studeras. Den övriga fördelningen skiljer sig inte markant. Detta 
är beräknat på observationer från de 40 respondenter som kunnat namnge en eller flera annon-
sörer. 
 

4.3.4  Kommentarer om tunnelbanereklam 
I enkätundersökningen som författarna utförde fanns det plats för övriga kommentarer från 
respondenterna. Författarna redovisar här en sammanställning av dessa kommentarer, varvat 
med inlägg från olika media.  
 
En man tyckte att reklam med helfolierade tunnelanevagnar var ett perfekt sätt för SL att tjäna 
pengar. Två män och en kvinna tyckte att helfolieringen var bra om det innebar större intäkter 
för SL och därigenom lägre priser på färdbiljetter. SL menar att det inte nödvändigtvis leder 
till sänkta biljettpriser utan snarare frysta priser, då de anser att priserna i Stockholm är så 
låga ändå (Ottoson 2005). SL:s verksamhet finansieras till 50 procent av skattemedel och till 
50 procent av biljettintäkter. Förra året fick SL in omkring 100 miljoner kronor i reklam-
intäkter via sitt avtal med Clear Channel (Willebrand 2005). Enligt Clear Channel betalar an-
nonsörerna 600 000 kronor för sin vagn. Detta belopp inkluderar inte materialkostnaderna 
(Leijonhufvud 2004).  
 
Två män i kategorin 65 år och äldre tyckte att det var bra med reklam om den innehöll sam-
hällsinformation och enbart fanns inuti vagnarna. För övrigt tyckte en av dem att SL-traditio-
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nen utanpå vagnarna skulle behållas. Tre kvinnor och två män kommenterade att de tyckte 
vagnarna var fula. Två av respondenterna svarade �ketchup�. 
 
I enkäten fanns även en fråga om vilka annonsörer respondenten kunde nämna och här dök 
företag som inte deltar i projektet upp. Exempel på svar här är Heineken, Vodafone, Luxor, 
Panasonic, Globen och en respondent sade �något sorts kaffe�.  

4.3.5  Attityder till reklam i allmänhet 
För att undersöka populationens attityd till reklam i allmänhet har samtliga 80 respondenter 
fått gradera tre påståenden om reklam på en sjugradig Likertskala (se bilaga 2). Det första 
påståendet handlade om ifall respondenten uppfattade reklam som irriterande. För att dela upp 
svaren i tre kategorier har författarna definierat gradering 5 eller högre som att respondenten 
har en negativ inställning till reklam och ser den som ett irriterande moment, graderingen 4 
ses av författarna som en neutral inställning till reklam, medan 3 eller lägre definieras som att 
respondenten inte ser reklam som irriterande utan har en mer positiv inställning till den. Re-
sultaten i de olika åldersgrupperna redovisas i diagram 4.6. 
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Diagram 4.6, Attityd till reklam generellt, är den irriterande eller inte? 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
Ovanstående diagram visar att åldersgruppen 12-19 år är den grupp som irriteras minst av 
reklam i allmänhet, medan de som är 65 år och äldre irriteras mest. 
 
Undersökningens andra påstående (se bilaga 2) handlade om utomhusreklam. Respondenten 
ombads gradera, utefter den sjugradiga Likertskalan, om de håller med om att det är för 
mycket utomhusreklam eller inte. Författarna använder samma uppdelning i tre grupperingar 
som vid första påståendet, det vill säga att 5 eller högre på skalan innebär att de tycker att det 
är för mycket reklam utomhus, medan 3 eller lägre innebär att de inte tycker det är för 
mycket. En fyra definieras som en neutral inställning till påståendet. Resultatet visas i dia-
gram 4.7, se nedan. 
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Attityd till utomhusreklam, olika åldrar
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Diagram 4.7, Attityd till reklam utomhus, är det för mycket av den? 
Källa: Kinch & Larsson, databas, 2005 
 
I de olika åldersgrupperna är det något fler äldre som anser att det är för mycket reklam utom-
hus än i övriga åldersgrupper. De som framför allt anser att det inte är för mycket reklam ut-
omhus återfinns i åldersgruppen 20-39-åringar. 
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5  Analys 
Analyskapitlet inleds med annonsörernas motiv till annonseringen och en diskussion kring de 
frågor som annonsörerna svarat på. Därefter följer en analys av de resultat som författarna 
fått fram genom sin enkätundersökning. 

5.1  Annonsörernas motiv 
Uppsatsens syfte var att kartlägga de motiv som annonsörerna hade för sin reklamsatsning i 
pilotprojektet. Författarna trodde att stärkandet av varumärket skulle vara ett dominerande 
motiv. I den empiriska undersökningen framkom att en vagn kostade 600 000 kronor att hyra 
och då ingick inte materialkostnaderna. Detta får anses som en ganska hög kostnad för ett nytt 
media i mediamixen. Med tanke på den höga andel av stockholmarna som använder sig av 
kollektivtrafiken kan det ändå ses som en god investering, framför allt med den extra upp-
märksamhet som nyheter ger. Om eller när den spårbundna trafiken byggs ut lär det leda till 
att än fler stockholmare använder sig av kollektivtrafiken, vilket ytterligare ökar möjligheten 
att nå en bred folkmassa med reklam i detta media. 
 
Kotler och Fill hänvisar till att motivet bakom en annonssatsning kan vara att positionera eller 
repositionera sitt varumärke i kundens medvetande. I empirins summering av annonsörernas 
motiv framkom att en av annonsörerna hade ett rent repositioneringssyfte då de precis lanserat 
en ny design på sitt varumärke. En av annonsörerna säger sig vilja stärka sitt varumärkes när-
varo i vardagen, något som författarna tolkar som ett positioneringssyfte. Motiveringen till 
denna tolkning ligger i att respondenten är marknadsledande och att enligt Kotlers teori om 
strategier för marknadsledare är det just genom annonskampanjer som marknadsledaren bi-
behåller sin position, har kvar sin top of mind-placering i kundens medvetande. En tredje re-
spondent ville öka kännedomen kring sitt varumärke och även detta kan enligt författarna tol-
kas som ett positioneringssyfte.  
 
En av annonsörerna hänvisar till att de har ett PR-syfte och ville väcka uppmärksamhet, vilket 
de tyckte sig uppnå genom att delta i ett nytt media i mediamixen. Enligt Fill så ges ofta PR 
genom tredjepartsmedia, vilket bekräftar respondentens svar om motivet. Den sista respon-
denten såg annonssatsningen som ett led i deras redan pågående kampanj och väljer att kalla 
sitt syfte situationsmarknadsföring, då situationen i tunnelbanan passar deras produkter och 
tjänster. 
 
När författarna summerar ovanstående framkommer att två av respondenterna har ett posi-
tioneringsmotiv, en har ett repositioneringsmotiv, en har enligt egen utsago ett PR-motiv och 
den sista har ett situationsmarknadsföringsmotiv. Detta kan anses styrka Kotlers och Fills ar-
gument om motiv till annonssatsning. Kotlers och Fills forskning baseras till stor del på trans-
aktionsmarknadsföring, medan verkligheten idag tenderar att gå över till att företagen inleder 
en varaktig relation med konsumenterna. För att en relation ska upplevas som intressant och 
värd att fördjupa är det av stor vikt att den är berikande inom olika områden, kunskapsmäs-
sigt, innehållsmässigt, formmässigt med mera. Ett nytt media som utsidan på en tunnelbane-
vagn för kommunikation kan, enligt författarna, ses som formmässigt intressant. 
 

5.2  Vinst med annonseringen 
Genom det skifte som skett inom marknadsföring från ett rent transaktionsmarknadsförings-
perspektiv till ett mer relationsbaserat perspektiv har företag förstått vinsten i att skapa lång-
siktiga relationer med sina kunder och på så sätt behålla dem. Idag är det viktigt att som före-
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tag visa sig innovativt och modernt, att man följer trender och är först ut med nyheter för att 
konsumenten ska vilja stanna kvar i relationen. Alla annonsörerna uppgav att det tyckte pro-
jektet var spännande och en gick till och med längre och kallade mediet �nytt och uppkäftigt�. 
Redan språkbruket säger en del om hur företag vill uppfattas av konsumenterna idag. Ord som 
�kaxig� och �uppkäftig� har idag positiva konnotationer, jämfört med hur de tolkades för bara 
något decennium sedan. Två av annonsörerna har även angett att deras affischer inuti vag-
narna rivits ned, något båda angett som positivt. Även här sker ett skifte; det som tidigare 
skulle setts som skadegörelse ses nu som något av en komplimang. Författarna reagerade nå-
got över att två respondenter svarade i princip identiskt på frågan om eventuell skadegörelse 
av vagnarna. Kanske är det en ny trend som sveper över marknaden, att �vårt är ert så ta om ni 
vill�. För ett par år sedan skulle, enligt författarna, kostnadsanalyser ställts upp för att beräkna 
hur stora kostnaderna blev för nedrivet material.  
 
En av de andra annonsörerna menade att folk uppskattade om företag gjorde något snyggt och 
stilfullt, något som respekterades av allmänheten och därmed klottras det inte på deras vagn. 
Kanske ligger det något i det. Resenärer i allmänhet har kanske lättare att acceptera en snygg 
tunnelbanevagn som förgyller pendlandet, medan samma individer fördömer reklam som för-
stör en filmupplevelse på TV. Endast fem personer, tre kvinnor och två män, som deltog i 
enkätundersökningen sade rakt ut att de tyckte att vagnarna var fula. I förhållande till de 61 
personer som uppgett att de sett vagnarna får denna siffra anses försumbar.  
 
Majoriteten av annonsörerna tyckte att vinsten låg i uppmärksamheten och möjligheten att bli 
omnämnda i press samt chansen att framstå som innovativa företag. En av annonsörerna me-
nade istället att den största vinsten låg i erfarenheten av att få ha deltagit i projektet och arbe-
tat med en ny typ av marknadsföring. Skillnaden i svaren beror antagligen på vilken verksam-
het och bransch företaget befinner sig i.  
 
Företagen finner också en vinst i att placera sig i konsumenternas medvetande, att positionera 
företaget. En annonsör som placerat sig högst upp i konsumentens medvetande blir också ofta 
det varumärke som kunden tänker på vid köptillfället. Om en konsument är ute efter ett 
schampoo och ett visst hårvårdsmärke har placerat sig högst upp i medvetande hos kunden så 
köper kunden ofta det varumärket. Kunden associerar en produkt med varumärket. Två av 
respondenterna i författarnas enkätundersökning uppgav �ketchup� som svar på frågan om 
vilken eller vilka av annonsörerna de sett. Detta måste ses som ett framsteg för Heinz, då detta 
innebär att för de två respondenterna var det inte namnet som angavs, utan för dessa två var 
Heinz lika med ketchup.  
 
Ehrenberg et al. menar istället att konsumenter väljer varumärke efter en repertoar av tre till 
fyra varumärken som kunden provat tidigare. Detta genererar tanken om att annonsering inte 
längre enbart handlar om att sälja produkter och placera sig top-of-mind, utan att det snarare 
handlar om att finnas med bland de tre till fyra varumärkena i repertoaren eller försöka po-
sitionera sig som likvärdig med dessa varumärken (Weilbacher). Genom att Clear Channel 
valt en sådan mix av annonsörer i olika branscher som det gjort råder ingen direkt konkurrens 
mellan annonsörerna då de inte tillhandahåller produkter ur samma produktgrupp. Intressant 
hade varit om exempelvis Felix hade annonserat samtidigt som Heinz. Detta hade medfört att 
en respondents svar �ketchup� inte hade kunnat hänvisas till endast en utav de två annonsö-
rerna. 
 
Det finns även en vinst att göra för andra annonsörer, de som har förknippats med pilotpro-
jektet i tunnelbanan utan att delta. Detta är kostnadsfri marknadsföring i allra högsta grad. I 
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enkätundersökningen kom namn som Heineken, Vodafone, Luxor, Panasonic och Globen upp 
som svarsalternativ. En respondent svarade även �någon sorts kaffe�. Vad beror detta på? Kan 
det vara så att exempelvis färgvalet på vagnarna gjort att resenärerna associerat en annonsörs 
vagn med någon annan annonsör de precis läst om i Metro eller sett på TV kvällen innan? Av 
de felnämnda annonsörerna är främst Heineken och Vodafone företag som annonserar 
mycket. De övriga förekommer enligt författarnas uppfattning inte särskilt ofta i media. Kan-
ske har Heinz röda vagn associerats med Vodafone, som också ofta använder sig utav färgen 
rött i sina annonser. Heineken däremot använder sig ofta utav klart grön färg men ingen av 
annonsörerna i projektet har en sådan grön färg på sin vagn så här har någon annan faktor 
avgjort. Kanske har annonsering på andra transportmedel, exempelvis bussar eller lastbilar 
gjort att respondenten angett Heineken som annonsör på tunnelbanan.  
 

5.3  Försäljningsökning, utvärdering och användandet av andra medier 
En av författarnas frågeställningar till deltagande annonsörer var huruvida någon ökning av 
försäljningen har kunnat noteras i samband med det undersökta projektet. Under teoriavsnittet 
nämndes att Bhargava och Donthu genomfört ett fältexperiment för att undersöka effekten av 
utomhusreklam när den kombineras med reklam i andra media och konstaterat att valet av 
placering för reklamen är en viktig faktor för påverkan på konsumenter, även om antalet bill-
boards är den viktigaste faktorn. Slutsatsen de fann var att utomhusreklamens effektivitet är 
positivt relaterad till sannolikheten att exponeras av reklamen, därför är utomhusreklamens 
placering relaterad till ett mönster som visar på ökad försäljning i Bhargavas och Donthus 
forskning (1999). En helfolierad tunnelbanevagn kan sägas vara både och; dels kan det räknas 
som väldigt få �billboards� (en vagn av drygt 500), dels är det väldigt många eftersom det 
inne i en sådan vagn endast är annonser från ett och samma företag. Placeringen av annonsen, 
billboarden, är också viktig. Utefter tunnelbanenätet når annonsörerna en stor del av Stock-
holms pendlande invånare genom den rullande reklamen. Den avmattning i försäljnings-
ökning, minskad temporär effekt, som Bhargava och Donthu (1999) hittat i sin undersökning, 
är något som undviks i SL�s pilotprojekt i och med att reklamen hela tiden byter plats, den 
rullar ständigt längs tunnelbanenätet.  
 
Vidare menar Bhargava och Donthu (1999, s. 11) i deras rapport att utomhusreklam är väldigt 
effektiv och har spatial effekt även när den används i samband med andra media. Alla fem 
annonsörerna använder sig utav reklam i andra medier såsom TV, radio, press, via Internet 
och innerstadstavlor. Ingen av respondenterna har gjort någon löpande utvärdering av kam-
panjen utan alla väntar på den utvärdering som Clear Channel kommer att göra. En av annon-
sörerna har genom en egen marknadsundersökning sett att de ökat top of mind hos konsu-
menterna under perioden och två annonsörer har sett en ökning av antal kunder men ingen av 
dem kan fastställa om detta enbart beror på tunnelbanereklamen eller är ett resultat av annan 
parallell marknadsföring som företaget genomfört. Två andra respondenter har inte noterat 
någon märkbar ökning av antalet kunder och en av dem stödjer resonemanget ovan om svå-
righeten att urskilja effekter av specifika kampanjer. Enligt tidigare forskning (Shavitt et al 
1998) agerar män mer direkt än kvinnor när de ser en annons, vilket ger att även om något fler 
kvinnor än män lagt märke till annonseringen skulle män ha varit den grupp som ger direkt 
respons. 
 
Svårigheten med att utvärdera utomhusreklam gör att utvärderingen av detta pilotprojekt 
också kan bli svår. Clear Channel planerar att intervjua 400 personer, vilket ger en bredare 
databas än författarnas, om deras åsikter om vagnarna som helhet samt respektive annonsörs 
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vagn. Genom användandet av fler respondenter och skarpare mätmetoder kan effektiviteten 
säkerställas på ett bättre sätt än vad denna rapport gör anspråk på. 
 

5.4  Etiska betänkligheter och tveksamheter 
I utformandet av annonskampanjer är det viktigt för företag att se till de etiska aspekter som 
ligger i det budskap de vill förmedla. Eftersom marknadsföring, och då främst annonsering, är 
en stark maktfaktor genom sin möjlighet att påverka och influera (Borgerson & Schroeder 
2002) måste etik och moral inbegripas i både policy och praktik. SL uppger också att etik är 
en viktig faktor vid den utvärdering som kommer att ske innan eventuell fortsättning av 
projektet.  
 
Två av annonsörerna har uppgett att de stötte på problem med SL vid utformandet av sin 
vagn. En av respondenterna ville använda sig utav ett ord som enligt SL kunde uppfattas som 
stötande. Detta ledde till att delar av ordet ersattes med stjärnor istället för bokstäver på hel-
folieringen. Tanken var att de personer som känner till ordet kommer att förstå det ändå, trots 
stjärnorna. En annan annonsör använder sig av pratbubblor och symboler och SL ansåg att 
denna vagn var ett hån mot SL själva. Dessutom diskuterades det faktum att de personer som 
åker i vagnarna blir ofrivilliga statister i reklamen om pratbubblor används men annonsörens 
vagn har idag fortfarande pratbubblor.  
 
Enligt författarnas bedömning av ovanstående är det tydligt att de två annonsörer som haft 
problem med etiska betänkligheter också är de som vänder sig till en specifik publik. Genom 
att en av annonsörerna använder sig utav symboler som kanske inte förstås utav den större 
massan tror författarna att deras vagn mer tilltalar de konsumenter som förstår symboltermi-
nologin. Här används det som kallas CMC, Computer Mediated Communication, ett språk 
som lämpar sig för chattfunktioner på Internet och sms-meddelande i mobiler. För de mål-
grupper som inte är bekanta med dessa symboler och sätt att förkorta eller ersätta ord med 
symboler kan detta se ut som klotter. Även för SL såg det uppenbarligen ut som klotter.  
 
Vidare är ämnet etik och moral alltid vanskligt att diskutera då det är enormt subjektivt vad 
gemene man tycker är rätt eller fel. Det som exempelvis SL tror kan uppfattas som stötande 
kanske inte alls hade uppfattats så. Något så trivialt som design av namnet på en lakritsglass 
(Nogger Black) kan skapa debatt och livliga diskussioner i hela Sverige. Författarna antar att 
en stor och skattefinansierad organisation som SL alltid måste ta det säkra före det osäkra, i 
alla fall när det gäller etik och moral. 
 
Ett annat problem som uppstod med helfolieringen var att synskadade människor hade vissa 
svårigheter med att lokalisera ingången till vagnarna. Detta problem har åtgärdats utan att 
störa annonsörernas pågående kampanjer. För SL är det givetvis viktigt att deras kunder, re-
senärerna. kan ta sig fram med deras färdmedel på ett enkelt, säkert och bra sätt. Innan dis-
kussioner om en eventuell fortsättning av projektet inleds måste säkerhetsåtgärder utvärderas 
så att SLs övergripande mål, att förse stockholmarna med ett säkert transportmedel, kan upp-
nås. 
 
Författarna frågade annonsörerna om det fanns några andra tveksamheter inför att delta i pro-
jektet. En respondent menade att det långa tidsmässiga engagemanget var negativt då företa-
get inte ville framstå som statiskt. Här kan återknytningar göras till annonsörernas motiv och 
diskussionen ovan om relationsmarknadsföring och att företag idag vill vara innovativa och 
nytänkande. I dagens samhälle hinner mycket hända på ett halvår, vilket var tidslängden på 
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deltagandet i projektet för annonsörernas del. En annan respondent tyckte att det faktum att de 
kunde dominera ett media var viktigast för dem. Att som annonsör kunna ha en hel vagn i ett 
tågset med i övrigt två vanliga SL-vagnar gör att deras vagn sticker ut. Hade alla annonsö-
rerna placerats i samma tågset hade effekten av deras individuella marknadsföring säkerligen 
inte fått samma uppmärksamhet. Aktualitet var den avgörande faktorn för en av annonsörerna 
och möjligheten att förnya vagnens insida. Återigen kan kopplingen göras till relationsmark-
nadsföring, som bygger på att en relation skapas med konsumenterna. Det handlar om att fin-
nas med i mediamixen, att vara med i konsumenternas medvetande och inte bara sälja pro-
dukter, vilket var ett av de främsta syftena med transaktionsmarknadsföring. 
 

5.5  Resenärerna 
Uppsatsens kvantitativa del handlar om vilken genomslagskraft som uppnås genom att an-
vända sig utav utsidan av en tunnelbanevagn för annonsering. Författarna har i denna uppsats 
definierat begreppet genomslagskraft som huruvida tunnelbaneresenärer har träffats av den nu 
pågående annonskampanjen, och mer specifikt om den har träffat rätt målgrupp. I den empi-
riska undersökningen framkom att endast två av annonsörerna hade en specifik målgrupp, då 
baserat på den demografiska aspekten ålder. De övriga annonsörerna hade i princip alla som 
målgrupp, vilket gör att resultaten av författarnas undersökning blir intressant för dem. 
 
Författarna önskade få en övergripande insikt i vilken attityd folk har till reklam i allmänhet 
samt mer specifikt annonseringen på tunnelbanevagnar. En övervägande del av populationen 
(bestående av 61 personer), 72 procent, (se tabell 4.1) ansåg att helfolieringen av tunnelbane-
vagnar var OK. Författarna anser att denna siffra talar ett tydligt språk och summerar med att 
attityden till denna nya typ av marknadsföring mottagits väl utav resenärerna. 
 
Något som förvånade författarna var att av de 61 som angett att de sett de helfolierade 
vagnarna, var det hela 17 personer som inte kunde namnge något av de annonserande företa-
gen. I det informationssamhälle vi lever i idag blir det viktigt att kunna filtrera information. 
Är då inte annonsen aktuell för konsumenten kan det resultera i att fenomenet i sig observeras 
som något nytt och avvikande, däremot kan man inte komma ihåg just vilket företag det var 
som annonserade.  
 

5.6  Skillnad mellan kvinnor och män i perception 
Enligt Putrevu (2001, s. 8) finns en dikotom informationsbearbetning, uppdelat på män som 
selekterande processorer och kvinnor som förstående processorer. Till detta anger Putrevu två 
alternativa förklaringar, attributsspecifikt samt relationsspecifikt processande. Dessa begrepp 
härstammar från forskning i kognitiv psykologi och det förstnämnda anspelar på mäns pro-
cessande, medan det sistnämnda anspelar på kvinnors processande av information. 
 
Putrevu (2001, s. 9) menar att enligt processdikotomin gagnas män av förstärkning med hjälp 
av ickeverbala medel i form av bilder och musik i läsandet av en verbal annons. Kvinnor å 
andra sidan antas ha lättare att ta in verbal information i ren textform. Vidare hävdar Putrevu 
att annonser riktade till män bör undvika att ta upp egenskaper som är vanliga inom produkt-
kategorin och istället belysa egenskaper som är unika för det annonserade varumärket. An-
nonser riktade till kvinnor bör istället belysa vanliga egenskaper inom produktkategorin och 
gärna visa hur produkten fungerar ihop med andra varumärken.  
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Utifrån Putrevus teori borde utformningen av Heinz och Aftonbladet/ Sportbladet och i viss 
mån även Gallerians vagn tilltala män, och Eniro samt MTV tilltala kvinnor mer. De först-
nämnda annonsörernas vagnar har en tydlig layout av varumärket och använder stora tydliga 
bokstäver, medan Eniros och MTVs vagnar kan, enligt författarna, anses lite plottriga med 
mycket information och text i olika storlekar. Eftersom män enligt teorierna har lättare att ta 
till sig information som förstärks med bilder och ljud, trodde författarna att det stora formatet 
på helfolierade vagnar skulle gynna mäns perception. 
 
Författarnas empiriska undersökning visar inte på någon väsentlig skillnad i perception mel-
lan könen (se diagram 4.1). Däremot var de två respondenter som kunde namnge alla fem 
annonsörer korrekt, kvinnor (se diagram 4.2). Författarna anser därför att Putrevus teori inte 
kan verifieras i denna uppsats. Putrevu menade själv i sin rapport (2001) att hans resultat be-
hövde testas ytterligare för att kunna bekräftas empiriskt. 
 
Då författarna inkluderar den inre annonseringen av vagnarna i resonemanget så har Gallerian 
haft kampanjer som till hög grad stödde Putrevus argument om ett relationsspecifikt syfte. En 
kampanj handlade i hög grad om att mötas i Gallerian efter jobbet eller på lunchen med kolle-
gor eller bekanta för att samtala över en fika eller en bit mat. En annan kampanj berättade om 
hur de kläder, skor och annat som finns att köpa i Gallerians affärer kan användas för pick-
nick eller brännboll, aktiviteter tillsammans med sina vänner. Detta borde då ha gynnat effek-
tiviteten mot kvinnor, något som också observerats av författarna (se bilaga 3, diagram 2). 
Aftonbladets/Sportbladets kampanj inuti vagnen har i stort varit mer attributsinriktad och tagit 
upp de kampanjer eller projekt som varit aktuella. Alltså borde denna annonsering främst ha 
nått fram till männen. Detta var mycket riktigt också fallet, enligt författarnas empiriska un-
dersökning (ibid). Då författarnas enkätundersökning inte specifikt tagit upp frågan om vilken 
eller vilka vagnar respondenterna även tagit del av reklambudskapet på insidan, är det svårt att 
dra slutsatser om i vilken grad detta påverkat perceptionen. 
 
Författarna har konstaterat att relationsspecifk annonsering, så som Gallerians, har uppmärk-
sammats mer av kvinnor, medan Aftonbladet/Sportbladets mer attributsspecifika annonsering 
har haft högre effekt på män. Detta stöder Putrevus argument. 
 

5.7  Olika attityder i olika kohorter 
Enligt Moschis et al. (1997) kan inte äldre konsumenter ses som en homogen målgrupp. An-
nonsering riktad till detta ålderssegment ska vara specifikt anpassad utifrån den aktuella pro-
dukten eller tjänsten för att vara effektiv. Här tror författarna att designen på den helfolierade 
tunnelbanereklamen är för ospecifik för att tilltala den äldre målgruppen. Det kan endast re-
sultera i en hagelbösseeffekt. Författarna tror också att den grupp annonsörer som valts ut för 
deltagande i projektet inte har produkter eller tjänster som vänder sig till denna målgrupp, 65 
år och äldre. 
 
Av de kommentarer författarna erhållit från respondenterna menade en äldre man att sam-
hällsinformation kan vara bra i sådant här stort format. En annan äldre man tyckte i stället att 
SL-traditionen skulle upprätthållas, en tunnelbanevagn ska lätt kunna identifieras som just en 
SL-vagn. Detta kan ses som ett exempel på den heterogenitet som råder inom åldersgruppen.  
 
Roberts och Manolis (2000, s. 489) fann att boom-generation (41-59-åringar idag) inte anser 
marknadsföring vara till någon nytta för samhället och har en allmänt skeptisk inställning till 
annonsering. Detta bekräftas av författarnas empiriska undersökning av attityd till reklam i 
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allmänhet (se diagram 4.6), där majoriteten av respondenterna i åldrarna 40-64 år finner re-
klam irriterande. Denna åldersgrupp hade också en relativt låg nivå vid igenkännandet av an-
nonsörer (se diagram 4.3). Hodges och DeCoursey (1996) menar att boom-generationen före-
drar informationsintensiv annonsering som presenterar en produkts fördelar. De respondenter 
av populationen som endast sett utsidan av en helfolierad vagn nås inte av någon specifik in-
formation om annonsörernas produkter, därför tror författarna att det drar ned effektiviteten av 
annonseringen i denna åldersgrupp. Även här tror författarna att Clear Channels urval av 
annonsörer inte är gjort med hänsyn till denna åldersgrupp, att annonsörernas produkter och 
tjänster vänder sig till yngre. 
 
Den näst yngsta åldersgruppen i enkätundersökningen jämställs av författarna med baby bust-
generationen (idag 29-40 år) i Roberts och Manolis (2000) forskning. Utmärkande för bust-
generationens förhållande till marknadsföring är en positiv attityd till annonsering. Den ses 
som en viktig del av samhället. Denna generation är uppväxt med att vara ständigt omgiven 
av marknadsföring och annonsering samt förstår värdet av marknadsföringsaktiviteter. 
 
Vid en studie av författarnas empiriska resultat (diagram 4.6) syns det att det sker en föränd-
ring mellan bust- och boom-generationen. Bustrarna är den första generation som är övervä-
gande positivt inställd till reklam. Bust-generationen och yngre ser inte reklam i allmänhet 
som något övervägande irriterande. Även andelen korrekt identifierade annonsörer är betyd-
ligt större än för de två äldre åldersgrupperna (se diagram 4.3). En positiv inställning generellt 
till reklam, i kombination med en vana av att ständigt omges av marknadsföring och annonse-
ring, tror författarna ligger till grund för den ökade effektiviteten av annonseringen. Med 
denna åldersgrupp i åtanke tror författarna att valet av annonsörer är mycket lämpligt. Enligt 
Hodges och Decoursey (1996) föredrar yngre konsumenter en bildorienterad marknadsföring. 
Denna kombination, stora annonsytor på tunnelbanevagnen och urvalet av annonsörer, tror 
författarna är en viktig anledning till den höga graden av igenkännande (se diagram 4.3). Den 
generella attityden till utomhusreklam visar på en distinkt skillnad jämfört med samtliga andra 
åldersgrupper (se diagram 4.7), 20-39-åringarna finner inte att det är för mycket reklam ut-
omhus. Anledningen till att denna åldersgrupp inte tycker det är för mycket reklam utomhus 
tror författarna också beror på att denna generation är uppväxt med denna form av marknads-
föring.  
 
I enkätundersökningens yngsta åldersgrupp fann författarna att det inte förelåg någon större 
irritation över reklam i allmänhet (se diagram 4.6). Denna ålderskategori kunde också på ett 
övertygande sätt identifiera annonsörerna (se diagram 4.3). Denna generation kunde namnge 
betydligt fler annonsörer än de äldre respondenterna. Författarna tror att dessa höga värden 
har sin förklaring i att denna generation är i än högre grad exponerad för reklam sedan föd-
seln. Den yngre målgruppen är även van vid den innovativa värld vi idag lever i och accepte-
rar att nya medier och kanaler för reklam uppkommer. Enligt författarnas egna uppfattning 
har yngre människor lättare för att uppmärksamma och komma ihåg detaljer, vilket skulle 
kunna bevisas genom deras höga förmåga att identifiera annonsörerna. 
 
Två av annonsörerna vänder sig specifikt till en yngre målgrupp, MTV och Gallerian genom 
införandet av yngre mode i olika affärer. MTV vänder sig, enligt egen utsago, till 15-24-år-
ingar. Författarna tror att denna målfokusering mot yngre kan ha bidragit till deras höga värde 
i igenkännandet av annonsörerna överlag. Gallerian var den annonsör som fick flest top of 
mind-placeringar i den yngsta åldersgruppen medan MTV däremot fick minst. Det mer in-
formationsintensiva budskap som MTV har på sin vagn verkar alltså fungera sämre mot en 
yngre åldersgrupp, även om produkten är utformad för denna grupp.    
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6  Resultat 
En sammanfattning av analysen presenteras i punktform. Punkterna nedan svarar mot upp-
satsens delsyften. 
 
• Majoriteten av annonsörerna har positionering av sitt varumärke i konsumenternas med-

vetande som främsta motiv bakom annonssatsningen. Av de övriga har en ett PR-syfte och 
en ett situationsmarknadsföringssyfte. 

 
• Fyra av annonsörerna såg att den största vinsten låg i chansen att uppmärksammas och bli 

omnämnda i press som innovativa företag. En av annonsörerna menade att erfarenheten i 
att ha deltagit var den största vinsten. 

 
• Två utav annonsörerna hade problem med etiska betänkligheter vid utformandet av deras 

vagn. Detta handlade om ord och uttryck som kunde uppröra. Tveksamheter om deltagan-
det i projektet uppkom bland annat på grund av det halvåriga engagemanget. 

 
• Två av annonsörerna har sett en ökning av antal kunder medan två respondenter inte har 

noterat någon märkbar skillnad i antal kunder. Den sista annonsören har genom en egen 
marknadsundersökning sett en ökning av sin top-of-mind-placering. Annonsörerna anser 
att det är svårt att urskilja effekten av enbart tunnelbanereklamen då de alla använder sig 
utav kampanjer i andra medier samtidigt. 

 
• Majoriteten utav de tillfrågade resenärerna som sett vagnarna, 72 procent, ansåg att 

helfolieringen av tunnelbanevagnar var OK. Den nya typen av marknadsföring uppfattas 
alltså positivt utav resenärerna. 

 
• Ingen märkbar skillnad mellan könen i perception upptäcktes. Två respondenter utav 61 

kunde namnge samtliga deltagande annonsörer korrekt. Båda dessa var kvinnor. 
 
• Författarna har identifierat en skillnad i perception mellan olika ålderskategorier. Den 

yngsta åldersgruppen har högst perception, följt utav 20-39-åringarna. Åldersgrupperna 
som innehåller 40-64-åringar samt 65 och äldre skiljer sig inte märkbart men den sist-
nämnda har enligt författarnas undersökning lägst perception. 
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7  Slutsatser 
Författarna har valt att sammanställa slutsatserna i löpande text. Inledningsvis redovisas 
författarnas förväntade resultat, följt av de resultat och slutsatser som gjorts utifrån de empi-
riska undersökningarna. Avslutningsvis presenteras slutsatser om projektet i helhet. 
 
Författarna antog i uppsatsens inledningsfas att det inte skulle föreligga någon större skillnad 
mellan könen i perception, däremot att det skulle finnas en mer tydlig skillnad mellan olika 
åldrar. Detta visade sig också vara sant. Annonseringen hade större genomslagskraft i de 
yngre åldrarna än hos de äldre generationerna i den undersökta populationen. Olika ålders-
kategoriers attityder till reklam i allmänhet och helfolieringen speciellt skiljde sig även den. 
Yngre människor var mer positivt inställda till såväl reklam på vagnarna som reklam i all-
mänhet. De yngre respondenterna kunde också korrekt identifiera och namnge fler av de del-
tagande annonsörerna än de äldre kunde. 
 
Uppsatsens problemställning var en fråga om annonsörernas motiv till reklamsatsningen på 
tunnelbanan. Slutsatsen blir att det övergripande motiv som författarna hittade var positione-
ring, helt i linje med Kotlers och Fills teorier om motiv till annonssatsningar. De deltagande 
annonsörerna vill positionera sig högt i konsumenternas medvetande. Vinsterna annonsörerna 
räknade med att göra genom deltagande i projektet handlade främst om att bli omnämnda i 
press och att få möjligheten att framstå som innovativa företag. Projektet har uppmärksam-
mats i media med både positiva och mer negativa vinklingar, något som har resulterat i upp-
märksamhet, vilket gynnar de deltagande annonsörerna. Vikten av att vara först med ett nytt 
media, exklusiviteten, är avgörande för att fenomenet ska uppmärksammas. Däremot innebär 
inte detta per se att konsumenten kan namnge annonsören, vilket visades då 17 av 61 personer 
kunde säga att de sett en helfolierad vagn men inte kunnat namnge någon annonsör.  
 
Problemformuleringen ställde också frågan om hur resenärerna uppfattade det nya inslaget i 
mediamixen. Av de 80 personer som deltagit i författarnas enkätundersökning uppgav 61 per-
soner att de sett de helfolierade vagnarna. Fördelningen mellan könen bland dessa 61 personer 
var väldigt jämn, 30 kvinnor och 31 män uppgav att de sett vagnarna. Av dessa 61 var 72 pro-
cent positivt inställda till helfolierade vagnar. Slutsatsen blir således att de resenärer som till-
frågats i enkätundersökningen inte var emot fenomenet med helfolierade tunnelbanevagnar. 
 
En av de övergripande slutsatserna utifrån författarnas empiriska undersökning på en begrän-
sad population, blir att denna form av annonsering kan fortsätta med gott resultat, under förut-
sättning att en tydligare lista med krav och direktiv presenteras i god tid för annonsörerna. Det 
är viktigt att fortsätta bygga på exklusivitet, att endast en vagn i ett tågset om tre, är helfolie-
rad. Detta gör också att SL kvarstår som varumärke. Det tydliggörs att det är SL som trafike-
rar banan när första och sista vagnen är traditionellt blåa, SL:s färger och symboler.  
 
En annan övergripande slutsats som författarna dragit är att annonsörer med produkter till den 
yngre målgruppen med fördel kan använda sig utav utsidan på tunnelbanevagnar medan de 
företag som vill nå de äldre målgrupperna bör leta efter andra medier i mediamixen. 
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8  Kritisk granskning 
Med validitet menas i vilken utsträckning ett resultat stämmer överens med verkligheten, det 
vill säga om man mäter det man avsett att mäta. Reliabilitet i sin tur tar upp frågan om i vilken 
grad ett undersökningsresultat kan upprepas (Denscombe 2000, s. 282-283). Författarna anser 
att validitet ges till uppsatsen då relevanta personer hos SL, Clear Channel och de annonse-
rande företagen, personer med kunskap om annonseringsprojektet, har intervjuats. Författarna 
kan bara återge den nuvarande situationen för tunnelbaneannonseringen. Den större utvärde-
ring som Clear Channel och SL kommer att genomföra inom en snar framtid hinner inte ligga 
till någon grund för slutsatser i denna rapport. 
 
Intervjuerna med annonsörerna gav inget svar på någon förändring i försäljningssiffror, antal 
besökare eller tittare/lyssnare. En djupare intervju med annonsörerna, där ett förtroende hade 
kunnat byggas upp, kunde eventuellt ha lett till tydligare svar på denna fråga. Författarna hål-
ler det för osannolikt att en så stor investering skulle genomföras utan att det annonserande 
företaget noga försöker följa upp investeringen genom att studera olika mättal. Författarnas 
mätning av effekt hade kunnat bli mer verifierbar om den inkluderat försäljnings- och besöks-
statistik. Detta valdes bort av författarna, då sådana siffror är svåra att få tillgång till, även om 
genomslagskraften hade kunnat ges ett mer bestämt värde med tillgång till dessa siffror. 
 
Uppsatsens validitet har enligt författarna försämrats något då enkätundersökningen utfördes 
efter klockan 08.30, vilket medförde att resenärer som reser tidigare än detta klockslag inte 
representerades i undersökningen. Denna grupps åsikter är viktig för de annonserande företa-
gen. Författarna motiverar sitt val av tidpunkt med att de som reser innan 08.30 generellt sett 
är mer stressade än de som reser efter 08.30 och därmed mer benägna att avstå från delta-
gande, vilket kunde ha lett till ett högre bortfall i undersökningen. 
 
Författarna behandlade de personer som inte hade tid eller inte ville delta i undersökningen 
som bortfall. Totalt sett uppgick bortfallet till arton personer. Författarna använde sig utav 
kvoturval och fortsatte på så sätt undersökningen tills kvoterna var fyllda. Detta anser förfat-
tarna har givit validitet till uppsatsen genom att samma antal personer inom varje kvot besva-
rade frågorna och fördelningen mellan könen och åldrarna blev lika stor. 
 
För att förhindra ett internt bortfall, där respondenterna inte svarar fullständigt på alla frå-
gorna i enkäten, valde författarna att själva fylla i formulären åt respondenterna. 
 
För att i så låg grad som möjligt riskera en intervjuareffekt i samband med undersökningen av 
tunnelbaneresenärers uppfattning av varumärket, avslöjades inte vilka annonsörer som deltar i 
projektet eller hur många de är. Informanten kunde annars färgas i sitt svar, vilket skulle ha 
påverkat undersökningen. En viss känsla av tidspress uppstod med vissa respondenter och 
detta kan ha lett till att de underlät att svara korrekt på samtliga frågor, exempelvis att inte ta 
sig tid att fundera över vilka annonsörer de sett. 
 
Undersökningen hade en fråga som handlade om ifall respondenten åkt med någon av de hel-
folierade vagnarna eller inte. Denna fråga kunde ha definierats snävare, ett svar om exakt vil-
ken/vilka vagn/-ar respondenten åkt med hade möjliggjort att studera skillnader i effektivite-
ten, om olika åldrar eller kön nåddes mer effektivt av annonseringen när de även möttes av 
den intensiva reklamen inne i vagnarna. Annonsen blir väldigt olika beroende på om endast 
utsidan setts, eller om även insidans budskap är inkluderat. Detta var dock inte målet med 
denna rapport, som avgränsar sig till utsidan av tunnelbanevagnen. 
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Reliabiliteten har försämrats genom författarnas val av antal respondenter. Författarna inser 
själva att deras databas borde varit större för att få tillförlitligare resultat.  
 
Då författarna valt ett dominerande hermeneutiskt angreppssätt minskas möjligheten till gene-
raliserbarhet av resultaten. Detta har författarna varit införstådda med under uppsatsens ar-
bete. De slutsatser som dragits utifrån den empiriska undersökningen gäller alltså bara de per-
soner som befann sig runt Gullmarsplan den 26 april 2005. Författarna försöker inte dra några 
generella slutsatser om hela populationen av resenärer som reser med SL. 
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9  Avslutande diskussion 
Annonseringen på tunnelbanevagnarnas utsida har mottagits väl utav de resenärer författarna 
undersökt, men hur långt kan projektet gå efter utvärderingen som Clear Channel och SL till-
sammans ska göra? Vad händer om hela tågset helfolieras och vår omvärld blir ett hav utav 
glatta pastellfärger och information i storformat som rullar förbi oss och som vi som konsu-
menter beräknas hinna läsa och förstå. När någonting en gång har blivit godkänt blir det hart 
när omöjligt att gå tillbaka. Har någon börjat använda sig av runda annonser inne i en tidning 
har det snabbt blivit sanktionerat av branschen och det går inte att säga nej till fortsatta 
förfrågningar på samma format. Finns det någon bortre gräns för vad folk är villiga att ge upp 
för att släppa in reklam i sin omvärld? Enligt miljöskyddsförordningar får det inte vara för 
hög ljudvolym i områden där människor befinner sig. Kan det i framtiden bli så att detta över-
förs till reklam, att en högsta �bullernivå� för reklam införs? 
 
SL har själv sagt att det inte enbart är ekonomiska incitament som avgör om projektet fort-
skrider eller inte efter sommaren, utan att även säkerhetsfrågor och etik måste beaktas. Det får 
enligt SL aldrig råda några tvivel om att den färdbiljett man som resenär betalat för är giltig 
på det färdmedel man väljer att resa med. Den yngre generationen är övergripande positiv till 
reklam och störs inte märkbart av den, enligt de svar författarna fått ifrån denna åldersgrupp. 
Dessa unga är uppväxta med reklam och har kanske ännu inte förstått konsekvenserna av eller 
ledsnat på marknadsföring som äldre generationer gjort. Vad händer när dessa yngre nu posi-
tivt inställda ändrar uppfattning?  
 
I ett samhälle som präglas av snabb utveckling och kontinuerlig förändring slår trender och 
attityder om i rasande fart. Diskussioner om media och reklamens inverkan på bland annat 
unga människors självbild genom allehanda förebilder i form av dokusåpakändisar, skåde-
spelare, modeller och dylikt blommar upp med jämna mellanrum. Ska man se till historiska 
förändringar i generationsattityder så brukar en stark tillbakagång följa efter en explosion av 
olika slag. På sextiotalet skulle det mesta vara öppet och älskvärt, medan sjuttiotalet var 
mindre extrovert. Åttiotalet präglades utav färger, former, pengar i omlopp och en utseende-
fixering, som följdes av nittiotalets mer rockiga, smutsiga mode med uttryck som heroine-chic 
som en look för fotomodeller. Kanske följs den naknare inledningen på milleniumet av ett 
mer tillbakadraget årtionde, där reklam ses som onödigt ont. 
 
Är det alltid så att man blir mer kritiskt inställd ju äldre man blir? Denna undersökning fann 
att attityd till reklam skiljer sig åt i takt med stigande ålder, något som bekräftas av tidigare 
forskning. Kommer därför all reklam att vända sig till de yngre generationerna, för att de är de 
enda grupperna som tar emot annonsering med en öppen inställning? Att skapa en varaktig 
relation med konsumenten är avgörande för företags långsiktiga överlevnad. Kan företag 
�snärja� konsumenten i unga år och hålla kvar honom/henne säkras företagets existens. De 
yngre är en köpkraft som kommer att finnas kvar i många år framöver. Detta kan samtidigt 
medföra att mycket annonsering missar de stora konsumentgrupper som finns i de äldre gene-
rationerna. 
 
Bra mätverktyg för att få fram genomslagskraften i specifika annonseringskampanjer saknas 
idag. Detta är något som fortfarande bekymrar marknadsförare och bör därför fortsätta att 
undersökas. Att gå in djupare och undersöka vilket beteende som kan kopplas till denna re-
klam, om det går att bryta ut just tunnelbanereklamen och se om den resulterat i någon för-
säljningsökning eller något annat mätbart värde (fler besökare i Gallerian med mera) blir en 
intressant uppföljning i denna riktning. 



Magisteruppsats 42 (55)  

10  Källförteckning 
Aftonbladets hemsida (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: <www.aftonbladet.se> / 
(2005-03-10). 
 
Andersen, Heine (red.) (1994, svenska utgåvan). Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur, 
Lund. 
 
Annonsörsföreningen (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: 
<www.annons.se/index.com> (2005-04-17, kl 17.00). 
 
Babin, B.J., och Boles, J.S. (1998). Employee behavior in a service environment: a model and test of 
potential differences between men and women. (Elektronisk) Journal of Marketing, vol. 62, nr. 2, ss. 
77-91. PDF format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-04-03).   
 
Belch, George E., och Belch, Michael E. (1998). Advertising and Promotions: An Integrated Mar-
keting Communications Perspective, 4th ed. Boston: Irwin McGraw-Hill. 
 
Bell-wether definieras i Norstedts stora engelsk-svenska ordbok (1980, s. 61) som skällgumse med 
klocka. Norstedts förlag. 
 
Bhargava, Mukesh, och Donthu, Naveen (1999). Sales Response to Outdoor Advertising. (Elek-
tronisk) Journal of Advertising Research, juli-augusti : ss. 7-18. PDF format. Tillgänglig: Business 
Source Elite (2005-03-11). 
 
Bhargava, Mukesh, och Donthu, Naveen (1993). Sales Response to Outdoor Advertising. (Elek-
tronisk) Canadian Journal of Marketing Research, 12, 1: ss. 87-97. Tillgänglig: Outdoor Advertising 
Association of America, Inc. (2005-03-20). 
 
Blidholm Vagnemark design (senast uppdaterad 2004). Pressrelease Blidholm Vagnemark Design 
utvecklar Gallerians nya varumärke, profil och lanseringskampanj. (Elektronisk)  Tillgänglig: 
<www.bvd.se/news/20041108/index2.html>  (2005-03-27). 
 
Borgerson Janet, och Schroeder, Jonathan E. (2002). Ethical issues of global marketing: avoiding bad 
faith in visual representation. (Elektronisk) European Journal of Marketing, vol. 36 nr. 5/6, ss. 570-
594. PDF format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-03-02). 
 
Bruner, G.C. II, Kumar, A. (2000). Web commercials and advertising hierarchy-of-effects. (Elektro-
nisk) Journal of Advertising Research, vol. 40, nr. 1/2, ss. 35-42. PDF format. Tillgänglig: Business 
Source Elite (2005-04-15). 
 
Bytoft-Nyaas, Eli (reviderad version 2004). Att ange källa, skriva citat och noter : en introduktion till 
Harvard-systemet. (Elektronisk) Borås: Högskolan, biblioteket. Tillgänglig: 
<http://www.hb.se/bib/harvard/har.asp> (2005-03-16). 
 
Clear Channels hemsida (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: 
<www.clearchannel.se/templates/>  (2005-02-20). 
 
Darley, W.K., och Smith, R.E. (1995). Gender differences in information-processing strategies: an em-
pirical test of the selectivity model in advertising response. (Elektronisk) Journal of Advertising, vol. 
15, nr. 4, ss. 12-20. PDF format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-03-04). 
 
Denscombe, Martyn (2000). Forskningshandboken. Buckingham: Open University Press. 
 



Magisteruppsats 43 (55)  

Egardt, Peter (2005). På spåret - Lönsamma kollektivtrafiksatsningar i Stockholm. (Elektronisk) PDF 
format. Tillgänglig: <www.chamber.se/files/sparrapporten_slut_lag.pdf>. Stockholms Handelskam-
mare, Rapport 2005: 1 (2005-05-10). 
 
Eggeby, Eva och Söderberg, Johan (1999). Kvantitativa metoder. Studentlitteratur. Lund. 
 
Ehrenberg, Andrew, Barnard, Neil, Kennedy, Rachel och Bloom, Helen (2002). Brand Advertising as 
Creative Publicity. (Elektronisk) Journal of Advertising Research, vol. 42, nr. 4: ss. 7-18. PDF format. 
Tillgänglig: Business Source Elite (2005-03-25). 
 
Eniros hemsida (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: <www.eniro.se> / (2005-03-10). 
 
Fernandez, Paula (2003). Technological Innovations In Outdoor Media Research � Creating key tools 
to provide a better service. (Elektronisk) Outdoor Advertising Association of America, Inc. PDF for-
mat. Tillgänglig: <www.oaaa.org> / search / outdoor (2005-03-04). 
 
Fill, Chris (2002). Marketing Communications Contexts, Strategies and Applications, Third edition, 
Pearson Education Limited. 
 
Hodges, Jane, och Decoursey, Jennifer (1996). Aging boomers like �info� ads, Advertising Age, vol. 
67, nr 14, april, s. 47. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-04-14). 
 
Javalgi, R., Thomas, E. och Rao, S. (1992). US travellers´perception of selected European desti-
nations. (Elektronisk) European Journal of Marketing, 26 (7), ss. 45-64. PDF format. Tillgänglig: 
Emerald (2005-04-22). 
 
Kotler, Philip, Armstrong Gary, Saunders John, och Wong, Veronica (2001). Principles of Marketing, 
Third European Edition, Pearson Education Limited.  
 
Leijonhufvud, Jonas (2004). SL rullar ut heltäckande reklampaket. (Elektronisk) Svenska Dagbladet, 
15 december. Tillgänglig: <www.svd.se/dynamiskt/naringsliv> / SL rullar ut heltäckande reklampaket 
(2005-03-16, kl. 14.43). 
 
Lindgreen, Adam, Palmer, Roger, och Vanhamme, Joëlle (2004). Contemporary marketing practice: 
theoretical propositions and practical implications. (Elektronisk) Marketing Intelligence & Planning 
vol. 22, nr 6, ss. 673-692. PDF format. Tillgänglig: Emerald (2005-03-12). 
 
Lindholm, Maria (2004). Heinz Ketchup gör tunnelbanan röd. (Elektronisk) Resumé, 15 december. 
Tillgänglig: <www.highlights.nu/nyhet.asp?newsId=58>, (2005-02-17, kl. 09.50).  
 
Maskulka, James M. (1999). Outdoor Advertising: The �Brand� Communication Medium of the 21st 
Century. (Elektronisk) Outdoor Advertising Association of America, Inc. PDF format. Tillgänglig: 
<www.oaaa.org> / search / outdoor (2005-03-04). 
 
Moschis, George P., Lee, Euehun, och Mathur, Anil (1997). Targeting the mature market: opportuni-
ties and challenges. (Elektronisk) Journal of Consumer Marketing, vol. 14, nr. 4, ss. 282-293. PDF 
format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-04-25). 
 
Ottoson, Maria (2005). Reklamen skjuter upp prishöjning. (Elektronisk) DI.se, Dagens Industri, 24 
januari. Tillgänglig: Affärsdata (2005-03-30).  
 
Outdoor Advertising Association of America, Inc. hemsida (senast uppdaterad 2005). Tillgänglig: 
<www.oaaa.org/outdoor/> (2005-04-17, kl. 20.00). 
 



Magisteruppsats 44 (55)  

Putrevu, Sanjay (2001). Exploring the Origins and Information Processing Differences Between Men  
and Women: Implications for Advertisers. (Elektronisk) Academy of Marketing Science Review, vol. 
(10). PDF format. 
 
Reklaminfarkt (2005). Budskapens märkliga värld. SVT1 17 mars. (video:VHS). 
 
Roberts, James A., och Manolis, Chris (2000). Baby boomers and busters: an exploratory investigation 
of attitudes toward marketing, advertising and consumerism. (Elektronisk) Journal of Consumer Mar-
keting,vol. 17, nr 6, ss. 481-499. PDF format. Tillgänglig: Emerald (2005-04-28). 
 
Rosengren, Karl Erik, och Arvidson, Peter (2002). Sociologisk metodik. Malmö: Liber  (Malmö : Da-
leke grafiska) 5., [omarb. och utök.] uppl. 
 
Salomonsson, Jenny (2001). Samtalsstrukturen i chatt och ICQ. Lunds Universitet. (Elektronisk) PDF 
format. Tillgänglig: Libris (2005-05-05). 
 
Shavitt, Sharon, Lowrey, Pamela, och Haefner, James (1998). Public Attitudes Toward Advertising: 
More Favorable Than You Might Think. (Elektronisk) Journal of Advertising Research vol. 38, nr. 4, 
ss. 7-23. PDF format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-04-28). 
 
Sifos hemsida (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: 
<www.opinion.sifo.se/html/rackvidd.htm > / (2005-04-17). 
 
SL:s hemsida (senast uppdaterad 2005). (Elektronisk) Tillgänglig: <www.sl.se > / (2005-02-20). 
 
Solomon, M., Bamossy G., och Askegaard S. (2002). Consumer Behaviour, Andra upplagan, Prentice 
Hall Europe. 
 
Sundberg, Helena, och Rosenqvist, Gunilla (2004). Fakta om SL och länet år 2003. (Elektronisk), 7 
oktober. PDF format Tillgänglig: <www.sl.se/om> / Fakta om SL och länet år 2003 (2005-03-10). 
 
Temo hemsida (senast uppdaterad 2005). Vår metodik. (Elektronisk) Tillgänglig: <www.temo.se> 
/tjänster/så arbetar vi/vår metodik (2005-03-05). 
 
Weilbacher, William M. (2003). How Advertising Effects Consumers. (Elektronisk) Journal of Ad-
vertising Research, vol. 43, nr. 2, juni. PDF format. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-03-19). 
 
Willebrand, Peter (2005). SL fikar efter framgång. (Elektronisk) Resumé, 10 mars. Tillgänglig: Af-
färsdata (2005-03-30). 
 
Wolin, Lori D., och Korgaonkar, Pradeep (2003). Web advertising � gender differences in beliefs, 
attitudes and behavior. (Elektronisk) Internet Research Electronic Networking Applications and Po-
licy, vol. 13, nr 5, ss. 375-385. PDF format. Tillgänglig: Emerald (2005-04-14). 
 
Woodside, Arch G. (1990). Outdoor Advertising as Experiments. (Elektronisk) Journal of the Acad-
emy of Marketing Science 18, 3 :  ss. 229-237. Tillgänglig: Business Source Elite (2005-03-12). 
 



Magisteruppsats 45 (55)  

Bilaga 1   Frågeformulär till SL- resenärer 
 
Attitydundersökning om marknadsföring i tunnelbanan 
 
Vi är två studenter på Södertörns högskola/KTH, Anna Karin Kinch och Eva Larsson, som ut-
för en attitydundersökning om marknadsföring i tunnelbanan. Vi läser programmet Logistik 
och ekonomi och denna undersökning kommer att ligga som bas för vår magisteruppsats i 
ämnet företagsekonomi. Uppsatsen är ett led i vår utbildning och kommer att publiceras på 
Södertörns högskola.  
 
Undersökningen syftar till att ta reda på eventuella skillnader i attityd i olika ålderskategorier 
samt mellan könen gentemot en ny marknadsföringsform. 
 
Vi beräknar att det tar maximalt tio minuter att fylla i frågeformuläret. 
 
Resultaten kommer att behandlas anonymt. Inga enskilda svar kommer att redovisas utan re-
sultaten sammanställs i tabeller och diagram. För vårt fortsatta arbete med att analysera samt-
liga frågeformulär kommer vi att anteckna ett löpnummer, tillsammans med intervjuarens 
initialer på formuläret, samt datum för intervjun. 
 
 
 
Vi vill redan nu framföra vårt stora tack för ditt deltagande i denna undersökning! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta Eva Larsson, telefon 070-929 99 67, e-post 
eva02.larsson@student.sh.se, eller Anna Karin Kinch, telefon 073-938 64 54, e-post 
anna01.kinch@student.sh.se. Det går även att kontakta vår handledare, Eron Oxing, på insti-
tutionen för företagsekonomi på Södertörns högskola, telefon 08-608 41 40, e-post 
eron.oxing@sh.se. 
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Fråga 1)  
Kön 

1   Kvinna 

2   Man 

 

Fråga 2) 
Ålder 

1 12-19 år 

2 20-39 år 

3 40-64 år 

4 65 år och äldre 

 

Fråga 3) 
Har du sett att vissa vagnar på tunnelbanan är täckta med reklam på utsidan? 

1   Ja 

2   Nej ⇒ Om nej på fråga 3, gå till fråga 8, allmänna påståenden om reklam. 

 

Fråga 4) 
Har du åkt med i någon av dessa vagnar? 
 
1   Ja 

2   Nej 

3   Vet inte 

 

Fråga 5) 
Vilken eller vilka annonsörer har du lagt märke till? 
 
1    
 
 
2    
 
 
3    
 
 
4    
 
 
5    
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Fråga 6) 
Tycker du att det är OK att hela tunnelbanevagnar täcks av reklam på det här sättet? 
 
1   Ja 

2   Nej 

3   Vet inte 

 
 
Fråga 7) 
Vilka tror du att annonseringen vänder sig till, vilka målgrupper har reklamen på vagnarna? 
(möjliga parametrar är här ålder, kön, inkomst, utbildning m.fl.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fråga 8) 
Jag ber dig tycka till om följande påståenden om reklam, utefter en skala från 1 till 7, där 1 
innebär att du inte alls håller med och 7 att du håller med helt och fullt i påståendet. 
 
 
 

1. Jag tycker att reklam är irriterande. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Håller inte alls med  Håller med helt och fullt  
 
 
 
 

2. Det är för mycket reklam utomhus. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Håller inte alls med  Håller med helt och fullt   
 
 
 
 

3. Jag tycker att reklam är underhållande. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
 Håller inte alls med  Håller med helt och fullt  
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Bilaga 2   Frågor till annonsörerna 
 

1. Vad är ert motiv med denna marknadsföring? 
 

2. Har ni valt att vända er till någon specifik målgrupp?  
a. I så fall, vilken grupp och varför just den? 

 
3. Hade ni några särskilda skäl att vara med på detta projekt när det skulle gå utefter den 

gröna linjen, var detta avgörande på något sätt? (hänsyn tagen till grupper av resenärer 
utefter gröna linjen, någon demografisk aspekt?) 

 
 

4. Vilken vinst tror ni att ni kommer att uppnå med denna marknadsföring? (ekonomisk 
vinst, stärkande av varumärket, ökat antal kunder/tittare/läsare eller någon annan 
vinst?) 

 
 

5. Vad består (bestod) er marknadsföring i vagnarna av? (någon aktivitet i själva vagnen, 
förutom själva helfolieringen och annonserna inne i vagnen) 

 
6. Vad kommer den att bestå av framöver, har ni planer på att ändra marknadsföringen 

under tiden som kampanjen fortlöper? 
 

7. Har ni någon löpande utvärdering av kampanjen? 
 

8. Har ni märkt någon ökning av antal tittare/kunder/läsare som kan kopplas till 
tunnelbanereklamen? 

 
9. Någon annan respons på tunnelbanereklamen? 

 
 

10. Har ni någon annan parallellkampanj i något annat media? (parallell i betydelsen 
samma eller liknande kampanj fast i annat media, exempelvis TV, tidningar, radio..) 

 
11. Om ja, vilket/vilka media? 

 
 

12. Har ni erfarit några problem med skadegörelse av �er� vagn? 
 

13. Fanns det några etiska betänkligheter / hinder under utformandet av er kampanj? 
 

14. Fanns det något annat som gjorde att ni tvekade till att deltaga i detta pilotprojekt? 
 
 
Får vi tillåtelse att publicera en bild på �er� vagn i den slutliga rapporten? (d.v.s. i en 
magisteruppsats, som kommer att finnas tillgänglig på Södertörns högskolas bibliotek) 
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Bilaga 3  Fördelning top-of-mind 

 
Fördelning mellan åldrarna 
 

Top of mind, fördelning mellan åldrar

0

1

2

3

4

5

6

Afton/Sportbladet Heinz Gallerian Eniro MTV

Annonserande företag

12-19 år
20-39 år
40-64 år
65 o äldre

 
Diagram Bilaga 3,1 Fördelning av top-of-mind placeringar mellan åldersgrupper. 
Källa: Kinch & Larsson, Databas 2005 
 
Fördelning mellan könen 
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Diagram Bilaga 3,2 Fördelning av top-of-mind placeringar mellan könen. 
Källa: Kinch & Larsson, Databas 2005 
 


