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INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Mediemarknader och medieformat har under de senaste åren ökat snabbt och aggressivt, och 

utvecklingen fortsätter i samma takt. Många konsumenter spenderar mer tid online än framför 

andra medier, och mängden digital data beräknas till tre miljoner gånger den samlade 

informationen i världens alla böcker. Mycket beror huvudsakligen på utbredd 

internetuppkoppling tillsammans med en sprittande utveckling av sociala medier, vilket har 

möjliggjort att vem som helst, när som helst, kan publicera vad som helst på Internet – till 

skillnad från tidigare – då det enbart var personer som besatt särskilda positioner som hade den 

makten. En annan framträdande orsak är ökat användande av tredje generationens mobiltelefoner 

runt om i världen. Ett resultat av detta är att mottagarna inte enbart blir tilltalade, de talar även 

med varandra. Konversationer skapas. Här har företag, genom att förmedla budskap, möjligheten 

att initiera dessa samtal (Comm 2009:1-3, Truong et al. 2010). Kommunikatörer har också 

uppmärksammat denna utveckling vilket har gjort digital media till den huvudsakliga 

kommunikationsplattformen (Cheong et al. 2010, Dahlén & Lange 2009:474, Muñiz & Schau 

2007). I framtiden kommer även digital marknadskommunikation fortsätta att dominera – även 

om en global lågkonjunktur inträffar (Truong et al. 2010). 

Vidare har den galopperande teknikutvecklingen och bättre publiceringsmöjligheter lett till att 

Internet blivit ett konvergent medium för alla andra sorters medier, såsom tidningar, tv och radio. 

Möjligheten att nå ut till konsumenter är därav större än någonsin (Callius 2008, Cho & Cheon 

2004), som att adaptera kommunikation och göra den mer personlig och anpassad, till skillnad 

från förr då företag genom envägskommunikation i traditionella medier skrek ut sina budskap 

(Muñiz & Schau 2007). Men samtidigt ställer utvecklingen kommunikatörer inför nya utmaningar. 

Det krävs högre kvalitet på digitala budskap, eftersom att syftet – ofta om inte alltid – är att skapa 

samtal som sprider sig mellan mottagare på en plattform som varje dag fylls med en massiv 

mängd likartad information. Därmed behöver budskap stickas ut och fånga mottagarens 

uppmärksamhet och engagemang, för att inte riskera att drunkna i konkurrerande meddelanden 

(Hill 2010, McGovern 2006:4). 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION  

Trots att det finns en medvetenhet om hur budskap ska anpassas efter webben, är det fortfarande 

främmande vatten för många kommunikatörer. Många använder fortfarande strategier för 

traditionella medier, istället för att modifiera dessa och göra strategierna applicerbara och 

anpassade för det digitala landskapet (Truong et al. 2010). Det finns således ett anmärkningsvärt 

litet fokus på budskapsstrategier för digital marknadskommunikation, trots att olika situationer på 

marknaden kräver olika budskapsstrategier (van den Putte 2009). Samtidigt visar tidigare 

forskning att digital reklam i förhållande till andra kanaler uppskattas minst hos människor i 

Sverige (Grusell 2008:177). Denna negativa syn har förstärkt människors reklamscheman, vilka 

innebär att människor automatiskt är skeptiska till budskap som liknar reklam. För att inte 

blockeras av dessa reklamscheman är valet av budskapsstrategi ett av de viktigaste valen en 

kommunikatör gör (Dahlén & Edenius 2007). Strategin är därmed viktigare än kampanjens 
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frekvens i medier, vilket gör sig tydligt genom att kampanj- (exempelvis kampanjkännedom och 

kampanjuppskattning) och varumärkeseffekter (exempelvis varumärkeskännedom och 

köpintention) är mer relaterade till budskapsstrategin än kampanjens medieförekomst (van den 

Putte 2009).  

Enligt Callius (2008) och Nasco & Bruner (2008) är relevans och tajming nyckeln i 

budskapsstrategier. Samtidigt menar Carroll et al. (2007) att konsumenter har större benägenhet 

att acceptera budskap när innehållet är relevant för dem. När, var och hur kommunikationen 

förmedlas har därför en avgörande betydelse för vad mottagaren kommer att tycka om den – och 

hur kommunikationen mottages är starkt förknippat med sammanhanget som den förekommer i 

(Grusell 2008:178, Meerman Scott 2011:16). Därtill är omedelbarhet ett nyckelord inom digital 

marknadskommunikation; om innehållet inte är relevant och frekvent, förlorar mottagarna 

intresset illa kvickt – och om innehållet dessutom är aktuellt och rådande – ökar det möjligheten 

att fånga mottagarnas intresse samt få dem att agera (Hill 2010). Vidare möjliggör 

omvärldsbevakning – med hjälp av dagens onlineverktyg – att anskaffa omedelbar kunskap och 

information om en företeelse, vilket därav är en central komponent för att skapa adekvata 

budskap. Företag har inte längre råd att inte ha koll (Callius 2008). Denna medvetenhet och 

förutsättning tillåter företag att kommunicera i realtid, det vill säga direkt när en för företaget 

relevant situation, händelse eller företeelse uppenbarar sig. Samtidigt är det en utmaning för 

kommunikatörer, eftersom det gäller att utnyttja möjligheterna och agera innan tillfällena upphör 

(Meerman Scott 2011:21, 51). 

Under de senaste åren har ett fåtal realtidskampanjer genomförts. Vi har funnit fyra exempel som 

vi tycker ger än bra bild av vad realtidskommunikation innebär. Det första exemplet är för Ben & 

Jerry som samtidigt som ”Occupy Wall Street” startade, utifrån sitt sociala uppdrag (ett av deras 

grundvärden) publicerade ett kort uttalande på dess webbsida där styrelsen skrev att de stöder 

ockupationen. Här kunde Ben & Jerry genom att koppla samman varumärket med en särskild 

händelse kommunicera viktiga punkter från företagets vision och grundvärde (URL: 

benjerry.com). Det andra exemplet är för Heinz, som i förkylnings- och influensatider i England 

lanserade ”Get Well Soup”, vilket innebar att de gjorde specialburkar med budskapet ”Get Well 

Soon?” som Facebookanvändare kunde sända personligen till förkylda eller influensadrabbade 

vänner (URL: wearesocial.net). Det tredje exemplet är för Umbro som inför fotbolls-VM 2010 

lanserade Englands bortamatchtröja genom att låta Tom Meighan (sångaren i bandet Kasabian) ta 

på sig tröjan under en konsert, inför en fullsatt publik på Olympia-teatern, i Paris (URL: 

umbro.com). Det sista exemplet är för Oakley som deltog i räddningsaktionen av gruvarbetarna i 

Chile 2010, genom att, utifrån solglasögonens produktegenskap – att de skyddar ögonen bra mot solen 

– såg en god möjlighet att skicka 35 Oakleyglasögon till gruvarbetarna som de sedan mottog 

omedelbart när de återkom till jordens yta efter 60 dagar i bläcksvart mörker. Orsak till agerande 

var att Oakley snabbt såg att det fanns ett behov för gruvarbetarna att skydda sig mot solen under 

tiden deras ögon återgick till normalt seende (URL: oakley.com). Vid en första anblick kan det 

verka som att dessa fyra exempel är helt olika, men de har en sak gemensam – kommunikationen 

är anpassad efter särskilda situationer, händelser och företeelser i realtid. Dock lyser 

realtidskampanjer, fortfarande, till stor del av sin närvaro – framför allt inom Sveriges gränser.  
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1.3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur utvalda kommunikatörer arbetar med 

realtidskommunikation, det vill säga, hur de arbetar med att anpassa kommunikation efter 

särskilda situationer, händelser och företeelser i realtid för att nå ut genom bruset. Syftet är därav 

att söka generera teoretiska idéer till realtidskommunikation.  

 

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

 Hur arbetar kommunikatörer i realtid med att anpassa kommunikation och 

budskapsstrategier efter särskilda situationer, händelser och företeelser? 

 Hur skiljer sig strategierna mot traditionella kommunikationsstrategier?  

 Vilka fördelar finns med realtidskommunikation? 

 Vilka nackdelar finns med realtidskommunikation? 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Vi avgränsade studien till två svenska kampanjer som alla skapades efter att en relevant situation, 

händelse eller företeelse hade uppenbarat sig. Vi valde vidare att avgränsa oss till digitalt 

förknippade kampanjer vilka avsågs få spridning på Internet. 

Dessa kampanjer är: 

 Brämhults ”Naturligt vitaminvatten” av kommunikationsbyrån Volontaire. 

 OLW:s ”Rädda Fredagsmyset” av PR-byrån JMW. 

 

1.6 TIDIGARE FORSKNING  

Då realtidskommunikation i digitala medier per dags dato är ovanligt inom marknads-

kommunikation har vi inte hittat några studier som behandlar eller undersöker detta fenomen. 

Dock finns närliggande studier. I studien Practitioners’ perceptions of advertising strategies for digital media 

fann Yann Truong, Rod McColl och Philip Kitchen (2011) att traditionella budskapsstrategier 

behöver revideras och modifieras för att tillämpas inom digital marknadskommunikation. 

Resultatet av studien visar att kommunikatörer är medvetna om att konsumenter själva önskar 

välja vilken kommunikation de utsätts för. Problemet är att kommunikatörer inte har någon 

lösning på hur de ska tillgodose konsumenters önskan om icke störande budskap, vilket kan 

kopplas till en studie av Amy Carroll, Stuart Barnes, Eusebio Scornavacca och Keith Fletcher 

(2007), samt en studie som utfördes av Suzanne Nasco och Gordon Bruner (2008), som båda 

visar att kommunikation som är relevant för mottagarna lättare kommer att accepteras. Detta kan 

relateras till en studie av David Taylor, Jeffrey Lewin och David Strutton (2011) som heter 

Friends, Fans, and Followers: Do Ads Work on Social Networks? där resultatet visar att digital 

kommunikation som tillfredställer mottagarens behov och skapar värde för denna, frambringar 

en positiv attityd gentemot kommunikationen. 
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Studien av Truong et al. (2011) nämner även att konsumenters användning av Internet bara 

kommer att öka, samtidigt som uppfattning av digital marknadskommunikation har blivit allt mer 

negativ. Det sistnämnda konkluderar även Marie Grusell (2008) i sin doktorsavhandling Reklam – 

en objuden gäst?. Dessa två resultat påvisar behovet av att anpassa traditionella budskapsstrategier 

för digital media och Internet. 

Studierna Cognitive and Affective Priming Effects of the Context for Print Advertisements och The Influence of 

Contextual Priming on Advertising Effects av professor Youjae Yi (1990, 1991) handlar om 

kommunikation och utnyttjandet av kontexter. Studierna konstaterar att omgivningen, det vill 

säga kontexten, har stor påverkan på kommunikationen. Enligt studierna kan en kontext 

framskjuta attribut hos mottagarna som sedan ligger till grund vid tolkningen av 

kommunikationen. Ju senare dessa attribut är aktiverade, ju större chans att de används vid 

bemötandet av kommunikationen. Yi’s studier är därav intressanta för denna studie eftersom vi 

undersöker kommunikation som i realtid anpassas efter särskilda kontexter. 

Det är således intressant att börja fylla denna tomma fläck med att börja från grunden och 

undersöka hur de kommunikatörer som tillämpar realtidskommunikation arbetar. Utifrån tidigare 

förd problemdiskussion har vi kommit fram till att det idag finns en oerhörd, men relativt 

outnyttjad, möjlighet att arbeta med realtidskommunikation efter situationer, händelser och 

företeelser som direkt eller indirekt är relevanta för företag och organisationer. 

 

1.7 REALTIDSKOMMUNIKATION 

När vi i fortsättningen nämner realtidskommunikation menas realtidskommunikation som 

anpassas efter särskilda situationer, händelser och företeelser. 
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TEORI 

2.1.1 KUNDBASERAT VARUMÄRKESVÄRDE 

Studier visar att människors attityd och uppfattning om kommunikation påverkar deras attityd till 

varumärket; om vi uppskattar kommunikation, uppskattar vi också varumärket och naturligtvis 

råder det omvända sambandet, om vi uppfattar kommunikation negativt tycker vi också sämre 

om varumärket (Dahlén 2003:93-94). Med marknadskommunikation kan företag, således, 

transformera sitt varumärke, det vill säga, omvandla konsumenternas uppfattning av varumärket 

till något annat. Till något intressant och unikt.  Målet är att konsumenterna skall uppfatta det på 

ett annorlunda sätt – att de ska se det med andra ögon i positiv bemärkelse (Mårtenson 

2009:404). För att lyckas med detta är det viktigt att förmedla budskap som skapar associationer 

hos konsumenterna, förmedlar fördelar och särskiljer varumärket från konkurrenterna (Dahlén & 

Lange 2009:229). Detta är nycklarna till ett kundbaserat varumärkesvärde (värde ur 

företagetsperspektiv). Den viktigaste nyckeln av dessa är starka associationer, eftersom ju starkare 

associationer konsumenterna har till varumärket – desto högre är det kundbaserade 

varumärkesvärdet. Tre budskapsstrategier för att lyckas med detta är att skapa en stark 

varumärkesimage, differentiera budskap och utöka kännedomen (Dahlén & Lange 2009:240-244).  

 

2.1.2 VARUMÄRKESIMAGE, DIFFERENTIERING OCH KÄNNEDOM  

Keller (1993) har utvecklat en modell för varumärkesimage som innebär att varumärken får värde 

genom att konsumenterna knyter starka, fördelaktiga och unika associationer som inte förknippas 

med dess konkurrenter. För att sedan skapa stark varumärkesimage är budskapsdifferentiering ett 

verktyg, som innebär att differentiera produkter på andra sätt än att tala om dess unika säljande 

poäng (USP), produktattribut eller nytta (Dahlén & Lange 2009:338). Det handlar helt enkelt om 

att kommunicera andra attribut än produktfördelarna (Mårtenson 2009:59). Här är strategin 

oöverträffade budskap den ultimata vilken innebär att kommunikatören förvandlar en svaghet till en 

styrka och skapar budskap som inte kan imiteras (Mårtenson 2009:405-406). Att skapa en stark 

varumärkeskännedom är också en viktig aspekt för att uppnå ett högt varumärkesvärde, som till 

exempel att skapa bredare kännedom genom att göra varumärket mångsidigt, vilket ska leda till 

att konsumenterna får en uppfattning om att varumärket kan passa in i många olika sammanhang. 

Det resulterar i att erinrans- och igenkänningskapitalet blir större vid flera olika tillfällen (Dahlén 

& Lange 2009:241-244). 

 

2.1.3 VARUMÄRKESPERSONLIGHET 

Med kommunicerade budskap kan även varumärkespersonligheter växa fram, vilket innebär att 

människor tillskriver mänskliga egenskaper till varumärken, när de bedömer och tolkar innehållet 

i kommunikationen (Dahlén & Lange 2009:238). Aakers (1997) har i tidigare forskning visat att 

det finns fem varumärkespersonligheter: att vara ärlig (jordnära, uppriktig, genuin, glad), 

spännande (modig, livlig, fantasifull), kompetent (trygg, intelligent, framgångsrik), sofistikerad 

(charmig, överklass) och tuff (naturnära, hård). Varumärken kan fokusera på en personlighet eller 

välja att kommunicera en kombination av personligheter. Modellen är också vital eftersom ett 

företag genom tillämpning av den kan förstå vad konkurrenter står för och därmed avgöra om 

företaget är lika dem eller om det står för något annat. Dock ger modellen i sig ingen 
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fingervisning om hur effektiv varumärkespersonlig kommunikation är eftersom det är omöjligt 

att avgöra om en särskild personlighet är bättre än en annan (Dahlén & Lange 2009:238).  

 

2.1.4 KONSUMENTBASERAT VARUMÄRKESVÄRDE 

Målet är också, genom att förmedla budskap, att uppnå ett högt konsumentbaserat varumärkesvärde 

vilket innebär att förstå vad varumärket har för värde för konsumenterna. Det gäller att förstå vad 

konsumenterna vill få ut av varumärket; vad som är värdefullt för dem, för att sedan kunna utnyttja denna 

insikt i framtida budskapsetableringar och kommunikationsinsatser (Dahlén & Lange 2009:250). 

Erdem & Swait (1998) har utvecklat en modell, som bland annat, innehåller varumärkessignaler – 

modellens viktigaste beståndsdel. Denna är länken mellan företagets kommunikationsinsatser och 

konsumenternas varumärkesuppfattningar och innebär att varumärket skickar budskap (signaler) 

till konsumenterna som ska förmedla vad företaget står för och vad det kan göra för dem. Dessa 

ska bestå av företagets historia och nuvarande kommunikation. Det är viktigt att signalerna är 

tydliga, relevanta och trovärdiga (Erdem & Swait 1998). Rita Mårtenson för ett liknade 

resonemang och menar på att kommunikatören måste ta hänsyn till vad det är som motiverar 

målgruppen när denna utformar kommunikation. Hon presenterar begreppet ”hot buttons” som 

är attraktionskrafter eller idéer som lockar och motiverar människor. Uppgiften är att hitta dessa 

för att sedan appellera till olika teman såsom förhoppningar, ambition eller kärlek (Mårtenson 

2009:406).  

 

2.2 VARUMÄRKESSALIENS 

Varumärkessaliens är ett begrepp som innebär hur framträdande ett varumärke är i konsumenters minne 

(Fazio 1990). Saliens kommer ursprungligen från psykologin och baseras på att det finns 

knytpunkter i den mänskliga hjärnan som har förmågan att sammanfoga information: är två 

komponenter starkt förknippade med varandra – exempelvis Coca Cola och dess svarta färg – är 

kopplingarna sammanfogade med en knytpunkt. Dessa kopplingar skapas, utvecklas, förbättras 

eller uppdateras genom nya upplevelser såsom när konsumenterna köper eller använder en 

produkt, interagerar med andra genom word of mouth eller när de exponeras för 

marknadskommunikation, vilket gör att minnet av varumärket förstärks. Målet med saliens är att 

konsumenterna erinrar varumärket i rätt tidpunkt – vilket är i köpsituationen och som sin tur ska 

öka chansen att konsumenterna köper varumärkets produkt (Leighton 2009). På så sätt kan 

saliens driva människors beteenden (Romaniuk 2003). 

För att skapa hög saliens är strategin att göra varumärket framträdande vid så många tillfällen 

som möjligt – där det finns relevans – vilket kan åstadkommas genom att skapa associationer till 

varumärket genom att exponera det i olika situationer och/eller kategorier. Ett önskat resultat av 

detta är att konsumenterna tänker på varumärket – oftare. Det är även viktigt att skapa 

komplexitet mellan fenomenet och varumärket. Dessutom är det viktigt att tänka utanför 

ramarna, att inte begränsa sig, utan att hela tiden koppla samman varumärket med nya oväntade 

sammanhang. Det gäller att hänga upp det på så kallade ”salienskrokar” som andra varumärken 

saknar. En fallgrop är uppfattningen att expandera varumärket så ofta som möjligt, då många 

företag glömmer vikten av att det måste ha relevans och en framträdande plats i den kategori eller 

situation där exponeringen sker (Dahlén 2003:40). Dahlén (2009:384) menar också att det är 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

7 
 

viktigt att ha stark produktfokus i kommunikationen för att uppnå saliens. Utifrån salienstänket 

frångår även förespråkare att människor alltid är rationella varelser, och understryker att våra 

beslut sällan är rationella utan undermedvetna, spontana och baserade på känslor. Därmed är de 

övertygade – vilket även tidigare forskning visar – om att kreativ kommunikation tillsammans med 

utnyttjande av saliens riktad till människors emotionella sida, förändrar människors beteenden i 

högre grad än enbart övertygande kommunikation som är riktad till den rationella sidan. Dock är det 

fortfarande många kommunikatörer som trots saliensens bevisade kraft fortfarande ignorerar 

insikterna och idéerna, och utgår enbart från en mycket gamla modell som innebär att 

kommunikation påverkar attityder som sedan driver beteenden, kallad övertygelsemodellen (Leighton 

2009).  

 

2.3.1 SCHEMAPLANERING   

Schemaplanering är den mest konkreta fasen i hela marknadskommunikationsprocessen. I denna 

fas bestämmer kommunikatören på vilket sätt kommunikationen ska föras ut till konsumenterna, 

det vill säga, det optimala sättet att kommunicera med dem. Det innefattar, uppskattningsvis, hur 

mycket som totalt bör satsas på kommunikation, såväl strategiskt som kostnadsmässigt. Här 

bestäms också hur många gånger budskapet ska nå målgruppen och när det ska ske. Inom 

schemaplanering används modellering och optimering. Modellering går ut på att klarlägga vilka 

mediescheman (var, när och hur mycket reklamen ska synas) som ger störst effekt, medan 

optimering syftar till att hitta den billigaste lösningen för de mediescheman som väljs. Dessa två 

tillsammans innebär att målet är att få störst effekt – att marknadskommunikationen verkligen 

uppmärksammas och fastnar i mottagarnas huvud – samt att kostnader för att uppnå detta ska 

vara så små som möjligt (Dahlén & Lange 2009:472-475). 

 

2.3.2 MEDIESCHEMAN 

Det finns tre huvudsakliga mediescheman: frekvensschema, kontinuitetsschema 

(närhetsexponeringar) och räckviddsschema. Den förstnämnda – frekvensschema – innebär att 

frekvensen i kommunikationsinsatserna ska vara tillräckligt hög för att uppnå önskvärd effekt. Det 

innebär således att upprepa kommunikationen tills den maximala effekten är uppnådd. Här ligger 

fokus på att kommunikationen repeteras ofta under perioder. Dock kan frekvensen minskas om 

marknadskommunikationen blir populär och skapar mycket word of mouth, eftersom mottagarna 

gör en del av jobbet själva (Naples 1997). Den andra – kontinuitetsschema – innebär att 

kommunikationen, mer eller mindre, ska syna hela tiden och inte göra uppehåll. Här gäller det att 

påminna mottagaren om budskapet och underhålla med nya exponeringar. Målet är att 

kommunikationen exponeras så nära konsumenternas köpbeslut som möjligt, vilket kallas för 

närhetsexponering (Ephron 1995). Den tredje – räckviddschema – har som mål, liksom namnet, att 

uppnå största möjliga räckvidd. Ett sätt att uppnå stor räckvidd är att använda många 

mediakanaler, eftersom det ökar sannolikheten att många människor uppmärksammar 

marknadskommunikationen. Det går även att uppnå stor räckvidd genom att ha en mycket hög 

frekvens under en kort period. Detta kallas ”blitz-schema” och innebär att kommunikatören 

bombarderar målgruppen med budskap (Predrick & Zufryden 1993). 
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Det finns också kreativ schemaplanering som går ut på att hitta nya och ovanliga mediescheman som 

kan vara effektivare än de traditionella. De tre föregående medieschemana följer vissa väl 

beprövade tumregler, som att de flesta företagen kommunicerar genom att använda väletablerade 

och breda media såsom TV. Dock finns det tidigare forskning som visar att företag kan få 

betydligt större effekt, eller uppnå samma effekt till en lägre kostnad, genom att bryta de 

traditionella tumreglerna. Detta är vad kreativ schemaplanering handlar om. Ett kreativt knep 

inom denna är att lansera mediala produkter. Sådana produkter är i huvudsak inte tänkta att 

generera intäkter. Istället är de till för att ge ett ökat medieutrymme åt företagets egentliga 

produkt. Detta är kommunikationseffektivt eftersom det gör det möjligt att skapa ett nytt 

budskap kring den nya mediala produkten (Eastlack & Rao 1989).  

 

2.4 SENSEMAKING 

Sensemaking-teorin består av antaganden, idéer och metoder användbara för att studera hur 

människor skapar mening i mötet med dagliga upplevelser, omständigheter och erfarenheter. Mer 

detaljerat handlar den om att människors verklighet varierar i tid och rum, samt skiljer sig från 

varje ny situation de möter (Walker 2006:394-396). Teorin är således användbar för att få insikt i 

hur konsumenter fungerar i tid och rum inom en särskild kontext. En metod är att identifiera 

förhållanden, där ett unikt beteende stämmer överens med en typisk kontext i människors vardag, 

och att sedan bygga budskap utifrån denna identifikation (Walker 2006:398-400).  

Vidare tar mottagaren hjälp av andra människor när de skapar mening – genom att i interaktion 

med andra – dela med sig av tankar, åsikter och erfarenheter. En process som frambringar 

gemensamma tolkningsramar. Ett intressant faktum är att avvikande händelser och överraskningar 

ökar människors motivation och intresse till att genomgå denna interaktionsprocess (Dervin 

1992, Weick 1995:4-6). En fördel med tillämpning av sensemaking-teorin är således möjligheten 

att förmedla budskap som tenderar att stämma överens med människors reella verklighet, samt att 

kommunikation som sticker ut och är överraskande kan få människor att – tillsammans med 

andra – ge det en mening (Walker 2006:394, 410-412). 

Om vi återgår till sensemaking på ett mer övergripande plan och lämnar delarna tid, rum och 

kontext, innebär tillämpningen av teorin även en viktig dimension när det gäller att förstå 

konsumenterna, eftersom den går ifrån det traditionella synsättet att enbart använda statiska och 

fasta variabler såsom demografi, geografi och livsstil – på grund av att dessa anses knapphändiga i 

arbetet att förutsäga människors beteenden och behov. Istället ligger fokus på att se människor i 

en pågående process där man måste vara fullständigt uppdaterad om vad det är som aktiverar 

dem. Tänkesätt är avgörande för huruvida företag väljer att kommunicera med sina konsumenter 

samt att förstå hur de påverkas av kommunikationen (Walker 2006:393, 399-400). 

Enlig Dervin (1998) är det även viktigt att gå ifrån ett begränsat synsätt, där företag enbart 

kommunicerar vad de vill kommunicera, och förflytta sig till ett perspektiv där företag 

kommunicerar utifrån mottagarens premisser och vad som har betydelse för dem; det är enbart 

genom att undersöka vad innehållet i kommunikationen har för betydelse för konsumenterna 

som kommunikatören kan förmedla budskap som de är i behov av (Walker 2006:404-407). 
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Detta har att göra med sensemaking-metaforen som bland annat innebär att det finns ett gap mellan 

budskapets egentliga mening och det expedierade budskapet, det vill säga, att meningen skapas 

hos mottagaren när denna tolkar det – inte när kommunikatören utformar det. Därav ligger 

ytterligare fokus på att förstå hur människor hanterar detta gap – vad det är för faktorer som får 

dem att tillskriva budskap mening – till skillnad från att utgå från en bild som enbart är grundad 

på kommunikatörens egen uppfattning. Detta resulterar i en djupare och mer meningsfull 

förståelse av konsumenterna, vilket ger en tillförlitlig kunskap som kampanjer sedan kan baseras 

på (Walker 2006:406-407, 412). Dervin (1998) menar att det finns fyra enkla och centrala punkter 

att arbeta efter: tänk på människor, tala med dem, ställa frågor till dem och ge dem ett innehåll 

som har betydelse för dem. 

 

2.5.1 VIRAL MARKNADSFÖRING 

Viral marknadsföring kan definieras som digital word-of-mouth, där word-of-mouth (i 

fortsättningen benämnt ”WOM”) kan förklaras som spridning av information om en produkt 

eller ett budskap mellan en konsument och en vän, bekant eller kollega (Kaplan & Haenlein 

2011). Viral marknadsföring söker få människor att sprida budskap mellan varandra genom att 

utnyttja kopplingen människor sinsemellan som ett marknadsföringsverktyg, där kommunikation 

genom övertygande budskap syftar till att på Internet spridas från person till person (Marsden 

2006:xvii-xviii). 

Enligt Kaplan & Haenlein (2011) har viral marknadsföring två stora fördelar till skillnad från 

traditionell WOM. Den ena ligger i dess snabba spridningsmöjlighet av innehåll. Traditionell 

WOM innebär spridning av information ansikte mot ansikte, där spridningen begränsas till varje 

persons bekantskapskrets.  Med tanke på att varje människa i snitt har en total bekantskapskrets 

på 150 personer (Hill & Dunbar 2003), tenderar spridningen av information att snabbt dö ut. 

Digital WOM, det vill säga viral kommunikation, har potential att nå en betydligt större grupp i 

och med att spridningen sker digitalt. Den andra fördelen är att viral marknadsföring är enklare 

att analysera och enklare att mäta spridningen och dess påverkan.  

Det finns tre kriterier för att lyckas med en viral kampanj: rätt människor måste få rätt budskap 

under de rätta omständigheterna (Kaplan & Haenlein 2011). Viral marknadsföring startar ofta 

med att en kommunikatör skapar någon form av digitalt innehåll som är tillgängligt för 

internetanvändare, vilka efter att ha tagit del av innehållet beslutar sig för att sprida det vidare till 

vänner och bekanta. Om även dessa vidarebefordrar innehållet, har det potential att nå en stor 

skara internetanvändare i en exponentiell takt (Ho & Dempsey 2010). Men enligt Kaplan & 

Haenlein (2011) räcker det inte att enbart använda sig av viral marknadsföring som ett ensamt 

kommunikationsverktyg. Det behöver backas upp av andra former av kommunikation, eftersom 

spridningen tenderar att dö ut relativt snabbt. Vidare menar Kaplan & Haenlein (2011) att 

överdriven planering och ingripande kan skada en viral kampanj. Precis som vid all annan 

kommunikation, behöver viral marknadsföring planeras noga innan kampanjen lanseras. Men när 

den väl lanserats, bör kontrollen av den släppas. Kommunikatörer bör inte heller söka få 

målgruppen att sprida kampanjen om de är ovilliga att göra det. En tilltalande kampanj står på 

egna ben och utvecklar egen dynamik.  
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Viral marknadsföring har två bärande element. Det första är en spridningsradie som är större än 

1, vilket betyder att varje mottagare vidarebefordrar budskapet till mer än en person. Till 

exempel, en viral kampanj med en spridningsradie på 2 innebär att det överförs till 2, 4, 8, 16, 32 

personer och så vidare. Så länge spridningsradien överstiger 1, ökar spridningen exponentiellt. 

Det andra elementet är att viral marknadsföring ofta kombineras med sociala medier (Kaplan & 

Haenlein 2011). 

 

2.5.2 VIRAL MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER 

Sociala medier kan definieras som en grupp nätbaserade applikationer som bygger på den 

ideologiska och tekniska grunden för webb 2.0, och möjliggör skapande och delning av 

användargenererat innehåll (Kaplan & Haenlein 2011). Sociala medier har genom dess breda 

utbud av diverse nätverkssajter och bloggar förenklat viralmetoden, där användare, enklare än 

någonsin, kan kommunicera med varandra och dela med sig av innehåll. Istället för att, som 

innan Internet, enbart dela med sig av innehåll till ett fåtal vänner, har sociala medier förenklat 

processen där innehållet enkelt kan delas med tusentals genom några tangenttryck. Sociala medier 

har möjliggjort för omedelbar kommunikation i multimedieformat (exempelvis text, ljud och 

rörlig bild) på flera olika sorters plattformar (exempelvis Facebook, Twitter, Youtube), varpå viral 

marknadsföring lämpar sig väl i sociala medier (Mangold & Faulds 2009). 

Fördelen med virala kampanjer, vilka oftast sker i sociala medier, är att de upplevs av 

konsumenter som en mer trovärdig källa till information, jämfört med kommunikationsbudskap 

som förmedlas via traditionella metoder. Inom sociala medier är budskap som är roliga, 

överraskande, enkla och engagerande mer troliga att spridas viralt än budskap som inte innefattar 

något av dessa kritierier. Dessa kriterier bör därav ligga till grund vid utformandet av budskapet, 

tillsammans med andra relevanta och påverkningsbara faktorer (Kaplan & Haenlein 2011, 

Mangold & Faulds 2009). En relaterande faktor är, enligt Dahlén (2003:117-118), att budskap 

måste sticka ut för att människor ska uppmärksamma det. Han menar att människor är ett 

vanedjur som snabbt vänjer sig vid olika saker, och då blir de inte lika uppmärksamma på dem 

längre. Desto mer intryck som finns i omgivningen, ju mer måste intryck som ska märkas sticka 

ut. Detsamma gäller för kommunicerade budskap. Därför är det viktigt att kommunikationen är 

dynamisk och att kommunikatören hela tiden hittar nya uttryckssätt för att inte 

kommunikationseffekten ska minska (Dahlén 2003:117-118). 

 

2.6.1 OMVÄRLDSBEVAKNING 

Varje företag behöver bevaka sin omvärld, både på nära och på långt håll. Omvärlden förändras 

ständigt. Ibland långsamt, ibland snabbt. Att inte veta hur morgondagen ser ut är en realitet i 

dagens turbulenta värld. Ett sätt att bearbeta detta är genom omvärldsbevakning. Det innebär att 

man söker skapa en föreställning om hur omvärlden ser ut och hur den kommer att se ut, samt 

att man lokaliserar allt sådant som på något sätt kan beröra företaget. Arbetet går ut på att samla 

in och sammanställa alla fakta och förhållanden i omgivningen som kan påverka företagets 

verksamhet och utveckling. Genom omvärldsbevakning är det möjligt att identifiera företagets 

styrkor och svagheter, liksom de möjligheter och hot som kan ha betydelse för företaget, både nu 

och i framtiden. Resultatet av omvärldsbevakning kan bli att företaget positionerar om sig, skapar 
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en ny marknad eller beslutar sig för att genomföra en kommunikationskampanj (Larsson 2008:97-

100). 

Ett vanligt användande av omvärldsbevakning är för att eliminera eventuella, framtida hot. Men 

omvärldsbevakning innebär även en möjlighet att utnyttja omvärldens förändringar för att skapa 

en kommunikationskampanj. Genom att analysera samhälls- och marknadsläget kan ett företag 

finna ett lämpligt kommunikativ läge för en aktion om en viss sak (Larsson 2008:101-102). En 

kommunikatör kan därför inte alltid hålla fast vid sina först planerade strategier, i och med att 

omvärlden ständigt rör och ändrar på sig (Falkheimer & Heide 2003:55-56). Dessa måste 

uppdateras – i takt med att omvärlden gör det.  Inför en kommande kommunikationskampanj 

kan en metod att bevaka omvärlden vara att analysera dagordningen för få kunskap om vad som 

är aktuellt i samhället, som till exempel problem som berör företaget. Detta leder oss in på issues 

management och sedan dagordningsteorin. 

 

2.6.2 ISSUES MANAGEMENT 

Issues management är viktigt att tillämpa för att upptäcka problem i omvärlden – närmare 

bestämt – att identifiera, definiera, prioritera samt analysera de problem som i stor utsträckning 

påverkar företaget. Fokus ligger därför på att frekvent skanna omvärlden för att hela tiden kunna 

integrera resultatet i kommunikationsinsatser. Därefter är målet att lyckas påverka, förändra, 

förbättra och i bästa möjliga mån lyckas lösa det uppkomna problemet (Botan & Taylor 2004). 

Bridges & Nelson (2000:96) menar, liksom ovan nämnt i stycket om omvärldsbevakning, att det 

krävs två kriterier för att företag ska ta problem i beaktning – antingen att det ses som hot eller 

möjligheter. Dock menar de att företag inte arbetar tillräckligt effektivt med att hitta problem som 

sedan omvandlas till möjligheter, utan att fokus ligger på att se dem som hot. 

 

2.6.3 SITUATIONSTEORIN 

Situationsteorin är en del av issues management då den undersöker när och hur intressenter – 

såsom konsumenter – uppmärksammar ett problem som påverkar dem och när de tycker att det 

är viktigt att engagera sig i problemet. Inom teorin segmenteras intressenter i tre grupper: latenta 

(är berörda av problemet som ett resultat av företagets agerande, men är inte medvetna om det), 

medvetna (är medvetna om att problemet existerar, men organiserar sig inte för att göra någonting 

åt det) och aktiva (är medvetna och organiserar sig för att göra någonting åt problemet) (Grunig 

& Hunt 1984). Vidare kan intressenter klassificeras i fem olika grupper: apatiska intressenter som 

förbiser alla slags problem, intressenter som är aktiva i ett fåtalet problem, intressenter som är 

aktiva i särskilda problem, följt av intressenter som är aktiva i alla slags problem (Grunig & Hunt 

1984).  

Dessutom menar Bridges & Nelson (2000:102), att när ett problem offentliggörs, såsom 

publicitet i media, kan latenta intressenter omvandlas till medvetna, eftersom kännedomen växer 

och uppfattningen att problemet involvera flera ökar. Tench & Yeomans (2006:243) anser att 

företag måste förhindra latenta intressenter till att bli aktiva och medvetna, då de per automatik 

ses som motståndare och hot, medan Bridges & Nelson (2000:103) och Botan & Taylor (2004) 

menar att det finns en strategisk tanke med att väcka latenta intressenter till liv och göra dem 

aktiva, då det finns en möjlighet att göra dem till samarbetspartners. 
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Avslutningsvis menar Grunig & Repper (1992:136) att situationsteorin är viktig för att förstå hur 

konsumenter kan utveckla gemensamma attityder och beteenden; att de till en början är 

separerade från andra konsumenter som möter liknade problem, men att de i ett nästa steg 

utvecklas till grupper vari de delar gemensamma preferenser med samma uppfattning om 

huruvida ett problem ska hanteras (Grunig & Hunt 1984, Grunig & Repper 1992:136). Dessa 

grupper etableras antingen ansikte till ansikte eller via olika mediala kanaler. Enligt Grunig & 

Hunt (1984) är denna process situationsanpassad och sker i förhållande till särskilda kontexter.  

 

2.6.4 DAGORDNINGSTEORIN 

Dagordningsteorin (agenda-setting theory) är en teori om medieeffekter och går ut på att det innehåll 

medierna förmedlar och ger utrymme åt också blir det som publiken prioriterar och anser vara 

viktigt. Enligt denna teori bestämmer media agendan och därmed vad som är viktigt och 

samtidigt vad som är mindre viktigt. Medierna påverkar inte hur vi tänker, men på vad vi tänker. 

Desto mer media betonar och lyfter fram ett ämne, ju mer ändrar publiken uppfattningen om 

vikten av detta. En stor del av dagliga konversationer består av ämnen som är på dagordningen. I 

medierna är vissa ämnen dock mer känsliga och mottagliga än andra vilket visar på att det inte 

finns en universell dagordningsfunktion, utan varje medium anpassar den efter sina egna 

nyhetsvärderingar (Balnaves et al. 2009:65-67). 

Dagordningsteorin är intressant i avseendet att undersöka hur kommunikatörer anpassar budskap 

efter dagordningen. Dagordningsteorin förklarar dock inte varför människor använder medier, 

varför uses and gratificationsteorin är ett bra komplement till denna teori.  

 

2.7 USES AND GRATIFICATIONSTEORIN 

För att få kunskap om hur människor fungerar gentemot medier är uses and gratificationsteorin 

användbar (Larsson 2008:51). Denna teori söker förklara varför människor använder medier och 

tillfredställelsen de får av medierna. Teorin menar att människor får ut det de vill ha ut av media 

– inte att media får ut det de vill få ut till människorna. Denna teori antar att medieanvändare 

självmant och selektivt utsätter sig för media utifrån dennas behov och att konsumenter aktivt 

söker upp media för att tillfredsställa antingen utilitaristiska eller hedoniska behov. 

Ett fundamentalt antagande inom uses and gratifications är därför att mediepubliken inte består 

av passiva människor som är styrda av medierna, utan att människan självständigt använder 

media. Teorin nämner olika antaganden om varför människan använder medierna. Tre av dessa 

är: 

 Människan använder det media som är mest användbart för denna. 

 Människan använder media för att de har behov att använda det 

 Människan använder media som en del att för att visa sig vara oemottaglig mot påverkan 

Men det mest fundamentala är att människans användande av media är mål- och 

behovsorienterat. Det antas att människan använder vissa medier och innehåll för att stilla vissa 

behov. Behoven påverkas av människans sociala omgivning, vilket inkluderar ålder, kön, 

grupptillhörighet och personlighet (Balnaves et al. 2009:68-69). 
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Även om media erbjuder ett stort urval av information och budskap, beror användandet av media 

på hur mycket personen är i behov av budskapen. Om det finns en överensstämmelse mellan 

personens behov och aktuellt innehåll i valt medium, ökar chansen att budskapen har effekt på 

personen. Finns ingen överensstämmelse minskar chansen att innehållet snappas upp av 

personen. Ett exempel är att om en person tittar på tv för underhållning, kommer personen inte 

uppskatta program som innehåller politiska debatter. På så sätt förkastar uses and gratifications 

andra teorier vilka menar att mediernas förmedlade budskap har en direkt påverkan på hur 

mottagarna tänker (Balnaves et al. 2009:69-70). 

Även om uses and gratificationsteorin från början utvecklades för att förklara varför människor 

tittar på tv, har den applicerats på en mängd olika studier om Internetanvändande och 

digitalkommunikation. Teorin lämpar sig i högsta grad för Internet då det används för att 

tillfredställa alla möjliga sorters behov. På Internet och sociala medier söker dessutom användare 

efter relevant reklam och marknadskommunikation, vars budskap de sedan delar med andra 

(Taylor et al. 2011). 

Forskning har visat att värdet av marknadskommunikation härstammar från dess budskaps 

förmåga att tillfredställa mottagarnas behov. På Internet och i sociala medier skapar 

marknadskommunikation som levererar budskap som överensstämmer med behoven i uses and 

gratificationsteorin positiv attityd hos mottagarna. Denna positiva attityd är utmärkande när 

budskapet förser någon form av tydligt värde för mottagaren. Detta värde är främst av 

underhållande karaktär, följt av informationskaraktär. Kommunikatörer som dessutom är kreativa 

i deras ansträngningar att sudda ut skillnader mellan kommersiella och icke-kommersiella 

budskap har större chans att skapa en positiv attityd hos mottagarna (Dahlén 2003:124, Taylor et 

al. 2011). 

Enligt Taylor et al. (2011) uppfattas digitala kommunikationsbudskap som relevanta avseende (1) 

dess förmåga att imponera på mottagarens kamrater, (2) dess förmåga att förse personliga 

informationsbehov, (3) dess förmåga att förbättra mottagarens självbild och/eller (4) dess 

förmåga att underhålla mottagaren. Har budskapen dessa karaktärer ökar chansen att de 

accepteras av mottagarna. När budskap inte stämmer överens med mottagarens behov, genom 

exempelvis irrelevant kommunikation, kommer budskapet att uppfattas mindre positivt. 

Oväntade kommunikationsbudskap stör konsumenter i dess användande av Internet och får dem 

att avsevärt undvika det kommunicerade budskapet (Cho & Cheon 2004). 

Kritik har riktats mot att uses and gratificationsteorin inte tar hänsyn till omgivning och kontext 

(Larsson 2008:52), varför teorier om kontexteffekter är intressanta för att se hur olika kontexter 

påverkar mottagarens uppfattning av ett kommunicerat budskap. 

 

2.8.1 KONTEXTEFFEKTER 

Hur ett kommunikationsbudskap uppfattas hos mottagaren beror till viss del på budskapets 

omgivning, det vill säga den kontext budskapet befinner sig i. Forskning har visat att människors 

tolkning av information ofta baseras på speciella tankestrukturer (som olika koncept och 

scheman) som för närvarande är aktiva (Yi 1991), och flertalet studier visar att kontexten som ett 
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budskap förmedlas i påverkar mottagarens uppfattning av budskapet och därmed dess effektivitet 

(Yi 1990). Exempelvis påverkas mottagarens humör av konkurrerande budskap och redaktionellt 

innehåll i en magasinkontext, samt av typen av situation som mottagaren befinner sig i vid 

mottagandet av ett budskap (MacKenzie & Lutz 1989). En viktig faktor är mediekontexten. De 

positiva egenskaper ett medium har för en mottagare kan överföras till budskapet som publiceras 

i detta medium. Mediekontexten kan stimulera motivationen att uppmärksamma budskap som 

stämmer överens med det redaktionella innehållet, exempelvis lämpar sig en annons för resväskor 

i en kontext bestående av researtiklar. Olika typer av kontexter lämpar sig därav mer för vissa 

budskap än andra. En speciell kontext kan aktivera kunskapsstrukturer som underlättar 

mottagandet av budskap om detta överensstämmer med kontexten (De Pelsmacker et al. 2002). 

Cannon (1982) och Meyers-Levy & Tybout (1997) menar att överensstämmelse mellan budskapet 

och kontexten har positiv inverkan på mottagaren. Detta kan förklaras genom att oväntade 

budskap som kopplats till den omgivande kontexten leder till ökad uppmärksamhet då budskapet 

ses som innovativt och intressant (Meyers-Levy & Tybout 1997). Kontextuella faktorer kan alltså 

framskjuta vissa attribut hos budskapets mottagare och ligga till grund vid uppfattningen av det 

(Yi 1991). 

 

2.8.2 PRIMING 

Priming innebär påverkning av mottagarens informationsbehandling genom att göra mottagaren 

särskilt mottaglig för vissa attribut. Priming grundas på att människor nästan alltid använder 

referensramar vid tolkning och bedömning av information. Ett exempel är att vi tycker att 15 

graders temperatur under sommaren är kallt, medan samma gradantal under tidig vår tolkas som 

varmt. Vid frågan om 15 grader är varmt eller kallt, kan man ”prima” människor att svara kallt 

genom att tillägga att det är sommar. På samma sätt kan mediekontexten fungera som en 

referensram och påverka människors bearbetning av kommunicerade budskap genom priming 

(Dahlén 2003:106).  

Genom priming kan alltså olika kontexteffekter uppstå för kommunicerade budskap. Detta kan 

ske genom kognitiva eller känslomässiga effekter. Med kognitiva effekter menas att budskapets 

kontext kan aktivera särskilda attribut hos mottagaren, vilka sedan ligger till grund vid tolkningen 

av budskapet (Yi 1990). Ett exempel på detta är en studie som testade samma budskap i två olika 

sammanhang i en nyhetstidning. Budskapet var en annons för ett nytt bilmärke och 

huvudbudskapet var att bilen var stor. När annonsen placerades bredvid en artikel med rubriken 

”Hur säkert är det egentligen att flyga?” uppfattades bilen som säker. När annonsen placerades 

bredvid en artikel med rubriken ”Oljans nya kanaler” uppfattades istället bilen som dyr och 

bensinslukande (Dahlén 2003:106-107). Exemplet visar hur budskapet bearbetas på helt olika sätt 

beroende på priming. Denna process påverkar budskapens effektivitet eftersom dessa tolkningar 

kan resultera i ändrade attityder gentemot budskapets avsändare. Med känslomässiga effekter 

menas att kontexten ger upphov till känslor som påverkar mottagaren vid bearbetningen av 

budskapet. En kontext som är negativ eller positiv kan överlag reflektera mottagarens 

känslomässiga tillstånd. Exempelvis kan en deprimerande artikel leda till ett deprimerat tillstånd 

för mottagaren. Denna affekt som skapats av kontexten kan sedan överföras till hur det 

kommunicerade budskapet upplevs (Dahlén 2003:105, Yi 1990). 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

15 
 

När budskapets kontext förmedlar ett för mottagaren speciellt attribut, är det stor chans att 

mottagaren uppmärksammar det attributet. Det leder till att attributet används vid tolkningen av 

det kommunicerade budskapet och utvärderingen av sändaren bakom budskapet. Hur ett 

budskap tolkas beror på vilka attribut som aktiveras av kontexten innan budskapet 

uppmärksammas av mottagaren. Hur kontexten binder samman budskapet kan därav påverka hur 

budskapet tolkas och upplevs hos mottagaren (Yi 1990), och utvärderingen av budskapets 

sändare beror på vilka attribut som aktiveras av budskapets kontext (Yi 1991). 

Ett nyligen aktiverat attribut kan alltså påverka hur mottagaren tolkar och upplever ett budskap. 

Enligt  Yi’s (1990) ”förvaringslådemodell” är ett nyligen aktiverat koncept placerat längst fram i 

vår ”förvaringslåda”, och vid bearbetandet av ny, liknande information tolkas den med hjälp av 

information som ligger närmast till hands i förvaringslådan. Dahlén (2003:130) nämner ett 

liknande fenomen vilket han kallar för senaste-principen. Den säger att människor har lättast att 

komma ihåg den information som man fick senast. Det gäller speciellt vid bemötande av mycket 

information, och beror på att människors korttidsminne enbart kan hålla ett fåtal saker i minnet 

samtidigt. 

 

2.8.3 FRAMING 

Framing är nära besläktat med priming, och innebär att man för fram en särskild aspekt eller 

synvinkel i ett budskap (Zoch & Molleda 2006:281). Att forma budskap genom framing är en 

vanlig budskapsstrategi som används i alla möjliga former av kommunikationskampanjer (Tsai 

2007). Zoch & Molleda (2006:281-282) definierar en “frame” som scheman för tolkning, vilka 

människor använder för att tolka och ge mening åt information eller en händelse. Frames väljer 

och fokuserar på vissa aspekter av verkligheten, vilket betyder att dessa ramar simultant styr bort 

uppmärksamhet från andra aspekter. Detta kan förklaras med metaforen fönsterram: personen 

som utformar budskapet har möjligheten att välja vad som ska betonas i det, precis som en 

snickare väljer fönstrets utsikt beroende på var och hur snickaren väljer att placera fönsterramen. 

Hade fönstret placerats på en annan vägg eller med en annan form på ramen, hade utsikten blivit 

annorlunda. 

Användandet av framing är menat att manipulera budskap i antingen positiva eller negativa 

ramar, i hopp om att mottagaren kommer att påverkas mer fördelaktigt till dessa. Utformningen 

påverkas av vad som ska kommuniceras, till vem och under vilka kontexter (Tsai 2007). Enligt 

Tsai (2007) är grundprincipen i framing att använda sig av en positiv approach eller undvika en 

negativ sådan. Framing i form av positiva budskap söker skapa positiva utfall för budskapets 

sändare, där det vanligaste är att budskapet formas för att skapa glädje och lycka hos mottagaren. 

Att forma budskap i form av att undvika negativa utfall söker minska smärta hos mottagaren. Ett 

exempel på detta är att budskapet för en köttprodukt kan utformas som ”75 procent mager” i 

form av positiv framing, eller ”25 procent fett” i form av negativ framing (Tsai 2007). 

Zoch & Molleda (2006:282-284) delar in framing i två klasser: naturlig och social framing. 

Naturlig framing identifierar händelser som enbart är fysiska, som exempelvis rapporteringen av 

vädret i en väderrapport. Social framing är det som berör kommunikatörer och beskrivs som 

guidade gärningar där det finns motiv och avsikt att framföra ett specifikt synsätt. Därav är social 
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framing en viktig faktor i skapandet av verkligheten och hur människor uppfattar världen. För 

kommunikatörer har framing fyra funktioner: (1) de definierar problem, (2) de diagnostiserar 

orsaker till problem, (3) de dömer situationen som åstadkommer problem, och (4) de föreslår 

lösningar på problem (Zoch & Molleda 2006:281-284). 

Yi (1991) menar att kommunikatörer måste förstå betydelsen en kontext har för 

kommunikationen. För studien är det intressant att undersöka hur kommunikatörer arbetar med 

dessa kontexteffekter och använder de till sin fördel, samt hur kommunikatörer väljer att anpassa 

budskap efter särskilda attribut. Detta leder oss in på attributionsteorin.  

 

2.9 ATTRIBUTIONSTEORIN 

Attributionsteorin baseras på antagandet att människor försöker hitta förklaringar till varför en 

situation eller händelse inträffar. Attributen är viktiga då de påverkar hur människor känner och 

beter sig vid olika situationer och händelser. Vid en händelse eller företeelse attribuerar 

människor naturligt förklaringar till varför dessa uppstår, framförallt oväntade situationer. Att 

förstå hur människor skapar attribut av situationer och händelser gör det möjligt att förutse deras 

reaktioner på dessa (Coombs 2000:78-79).  

Ett exempel på attributionsteorins tillämpning inom marknadskommunikation är vid 

mottagandet av ett reklambudskap. För en mottagare kan ett budskap attribuera olika effekter, 

som sändarens önskan att sälja kommunicerad produkt, eller de utmärkande egenskaperna som 

produkten förmedlar. Konsumentens attityd gentemot företaget kan till viss del baseras på detta 

attribut. Om mottagaren attribuerar budskapet som sändarens önskan att sälja kommer 

mottagaren att vara osäker på fördelarna med produkten vilket medför att chansen att mottagaren 

köper produkten minskar. Om budskapet istället gör att mottagaren attribuerar produktens 

egenskaper ökar chansen att mottagaren anskaffar produkten. För en kommunikatör gäller det att 

förstå de omständigheter som spelar in när en mottagare utsätts för ett kommunikationsbudskap 

(Settle & Golden 1974).  
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METOD 

3.1 KVALITATIV ANSATS OCH EXPLANATIV STUDIE 

Eftersom denna studie undersökte ett nytt och ovanligt fenomen inom marknadskommunikation 

användes en kvalitativ ansats, då en sådan gav en djupare förståelse av fenomenet. Då studien 

undersökte enskilda fall där fenomenet förekommer hade inte studien generalisering som 

ambition, varpå en kvalitativ ansats var mer lämplig än en kvantitativ dito (Arvidson 2000:19-20). 

Detta gjorde att vi utförde en explanativ studie, vilket passar med en kvalitativ ansats för att 

lättare förklara och beskriva studiens fenomen. Detta lämpade sig för att få svar på hur och varför 

utvalda kommunikatörer arbetar med realtidskommunikation (Björklund & Paulsson 2003:58). 

 

3.2 FORSKNINGSDESIGN: FALLSTUDIE 

Vi utförde en fallstudie av två fall. Fallstudier lämpar sig då det ger unik kunskap om fenomen 

och när man vill synliggöra karaktärer av det fenomen som undersöks, och innefattar att man 

använder sig av minst två analysenheter (Esaiasson et al. 2007:121, Larsson 2000:53), vilket är 

orsaken till valet av denna design då kommunikatörer som arbetar med realtidskommunikation 

enbart är ett fåtal personer, samt att vi vill hitta det unika och det som skiljer sig från traditionell 

marknadskommunikation.  

 

3.3.1 METODVAL: INTERVJUER 

För att undersöka studiens fenomen valde vi att använda oss av samtalsintervjuer som metod, 

vilket söker förstå världen ur intervjuobjektens synvinkel och utveckla mening ur deras 

erfarenheter i syfte att tolka undersökningens fenomen (Kvale 1997:13, Kvale & Brinkmann 

2009:17). Genom intervjuer kunde vi erhålla nyanserade beskrivningar av det undersökta 

fenomenet där vi som forskare var öppna för ny och oväntad information istället för att vi bar 

med oss färdiga tolkningar av fenomenet (Larsson 2000:53). 

Metoden är även lämplig vid studier om kommunikatörers strategitänkande och arbetsformer 

(Larsson 2000:50), vilket var vad denna studie undersökte. Metoden gav goda möjligheter att 

registrera svar som var oväntade samt möjlighet att följa upp svaren, och den gav även utrymme 

för interaktion och samspel med intervjupersonerna. Metoden lämpar sig dessutom för att 

synliggöra hur fenomen gestaltar sig (Esaiasson et al. 2007:283-284), varför intervjuer passade för 

att svara på våra frågeställningar. 

Ytterligare ett användningsområde för samtalsintervjuer är outforskade fält (Esaiasson et al. 

2007:285). Vid insamlandet av fall till studien fann vi att det knappt fanns några, vilket 

motiverade valet av samtalsintervjuer som metod. Dessutom är samtalsintervjuer en lämplig 

metod när intervjuobjekten har mer kunskap än forskaren, vilket var fallet i denna studie. 

Strategitänkande i realtid är ett ovanligt område inom marknadskommunikation varför vi som 

uppsatsförfattare genom intervjuer med kommunikatörer som arbetat med detta kunde tillföra 

information utöver det som vi fann i teorikapitlet (Esaiasson et al. 2007:289-290). 

När det gäller att utveckla begrepp är intervjuer en lämplig metod och är en dess vanligaste 

användningsområden (Esaiasson et al. 2007:286). Som vi tidigare nämnt är 
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realtidskommunikation ett ovanligt område där vi genom intervjuer framställde begrepp inom 

detta. 

För att erhålla ovan nämnda beskrivningar utförde vi en respondentundersökning. I en 

respondentundersökning är det svarspersonerna själva som är studieobjekten varpå vi undersökte 

vad de tyckte och tänkte om studiens fenomen. Vi ställde samma frågor till samtliga respondenter 

i undersökningen för att finna mönster i svaren och därav kunna beskriva och förklara 

undersökningens fenomen (Esaiasson et al. 2007:257-258). Det var respondentens syn på 

fenomenet som var det centrala (Ryen 2004:77). 

 

3.3.2 LITTERATURSTUDIER OCH FÖRFÖRSTÅELSE 

För att lyckas med framgångsrika intervjuer var det en viktig förutsättning att vi skaffade oss goda 

förkunskaper om ämnet (Larsson 2000:68). För att skaffa dessa förkunskaper har vi i teorikapitlet 

grundligt skapat ett ramverk genom granskning av akademiskt litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Vi i största möjliga utsträckning använt oss av primärkällor genom de resurser Mittuniversitetet 

tillhandahållit. Utöver dessa förkunskaper är vi insatta i kontexten och vi förstod vad 

intervjupersonerna menade i förhållande till det sammanhang som omgav uttalandena (Larsson 

2000:69). Vi som författat denna studie är genuint intresserade och insatta i den undersökta 

branschen och vetgiriga inom ämnet. 

 

3.3.3 INTERVJUERNAS UTFORMNING 

Genom halvstrukturerade intervjuer, vilka baserades på studiens frågeställningar där 

respondenterna gavs möjlighet att uttala sina egna uppfattningar i frågan, vinkla svaret och ta upp 

relevanta aspekter (Larsson 2000:55, 62), kom vi att erhålla beskrivningar av intervjuobjektens 

livsvärld i syfte att tolka innebörden av vårt undersökta fenomen. Vid längre utläggningar som 

inte tillförde studien något styrdes dock respondenten in på rätt spår igen, vilket var en viktig 

gränsdragning för att undersökningens syfte skulle förverkligas (Larsson 2000:62-63). 

Vid respondentundersökningar är det viktigt att undvika tunna svar som ger bristfälligt underlag 

till analysarbetet (Esaiasson et al. 2007:291), varför intervjumanualen (se bilaga 1) utformades 

utifrån studiens problemställning och teoridel där formen såg till att skapa en dynamisk situation 

med ett levande samtal. Detta eftersom respondenterna skulle känna sig motiverade att berätta 

deras tankar och erfarenheter av fenomenet (Esaiasson et al. 2007:298). 

Varje respondent intervjuades var för sig. Detta för att de inte skulle påverkas av varandra och vi 

behövde därmed inte ta hänsyn till hur samspelet inverkade på betydelsebildningen, då svar som 

ges i en enskild intervju ofta skiljer sig från svar som hade givits i grupp (Ryen 2004:97).  

 

3.4.1 URVAL 

I urvalsprocessen bestod det första ledet i att välja de kampanjer studien kom att undersöka. 

Därefter gällde det att ringa in intervjuobjekten (Ryen 2004:73). Nyckelordet i urvalsprocessen 

var att välja strategiskt (Esaiasson et al. 2007:113), vilket föll sig naturligt då det enbart finns ett 

fåtal kommunikatörer som arbetar med detta, samt då avsikten med kvalitativa intervjuer inte är 

att frambringa generaliserbar kunskap (Ryen 2004:77). Strategiska urval bygger på en princip om 
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intensitet, och vid en respondentundersökning gäller det att hitta intervjupersoner som har 

särskild stark erfarenhet av det fenomen som ska undersökas (Esaiasson et al. 2007:293) och 

selektera fram en ändamålsenlig grupp intervjuobjekt (Larsson 2000:56).  Det strategiska urvalet 

vi använde oss av kallas för typurval, vilket är en teknik som lämpar sig då man är ute efter att 

hitta mönster i det fenomen som undersökningen baseras på. I typurvalet representerade 

intervjuobjekten det typiska och karaktäristiska för fenomenet, och avvikare och 

ytterlighetspersoner sållades bort (Larsson 2000:57), varför vi i denna studie enbart intervjuade 

kommunikatörer som har erfarenhet av att arbeta med realtidskommunikation. 

 

3.4.2 VAL AV KAMPANJER OCH RESPONDENTER 

Vi valde alltså först två svenska kampanjer som båda baserats på det fenomen vi undersöker. 

Efter grundlig genomgång av svenska kampanjer fann vi att enbart PR-byrån JMW:s kampanj 

”Rädda Fredagsmyset” och kommunikationsbyrån Volontaires kampanj ”Naturligt 

vitaminvatten” var lämpade för studien. Utöver egen, gedigen research kontaktade vi flera 

branschverksamma personer för att få tips på digitala kampanjer som i realtid skapades efter att 

en relevant situation, händelse eller företeelse uppenbarat sig, med avsikt att få spridning på 

Internet (se bilaga 2). När inga nya, lämpliga tips framkom valde vi att utgå från dessa två 

kampanjer. 

Därefter valde vi ut relevanta respondenter vilka var kreatörerna bakom respektive kampanj; en 

kommunikatör på JMW och tre kommunikatörer på Volontaire. Eftersom det enbart fanns två 

fall att undersöka och därav fyra lämpliga respondenter, valde vi att även intervjua en 

utomstående kommunikatör med relevanta kunskaper kring fenomenet för att öka bredden på 

det empiriska materialet. Genom ett snöbollsurval rekommenderade en av respondenterna en 

utomstående kommunikatör, vilken vi av en tillfällighet redan hade kontakt med i början av 

denna uppsats då personen visat sig ha tillförlitliga och relevanta kunskaper om 

realtidskommunikation. 

 

3.5 VALIDITET 

Validitet definieras som frånvaro av systematiska fel och att man mäter det man påstår att man 

mäter (Esaiasson et al. 2007:63). Vidare kan begreppet delas in i intern och extern validitet. Med 

intern validitet menas huruvida de slutsatser man dragit i den aktuella situationen är trovärdiga 

eller inte, på basis av de fall som har undersökts (Esaiasson et al. 2007:64). Den interna validiteten 

mäter i vilken mån påståenden får stöd av en studie i en bestämd miljö där forskarens uppgift blir 

att minska potentiella hot mot dessa påståenden (Ryen 2004:138). 

För att öka den interna validiteten baserades intervjumanualen på de teorier och referenser som 

låg till grund för studien. Dessutom valdes de mest insatta och kunniga kommunikatörerna för 

vårt problemområde för att öka tillförlitligheten (Kvale 1997:214). Därtill genomförde vi 

provintervjuer för att testa intervjumanualen, där vi testade frågeformuleringarna och undersökte 

om något saknades eller var överflödigt, vilket Esaiasson et al. (2007:302) och Larsson (2000:60) 

rekommenderar för att öka validiteten. För att ytterligare öka validiteten lät vi intervjuobjekten 

bedöma om utskriften av intervjun var korrekt (Ryen 2004:144). Detta gjorde vi via e-post, och 

alla respondenter godkände utskriften som en korrekt återgivning av intervjun. Detta visste även 
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respondenterna om innan intervjun, vilket ökade tilliten och de vågade öppna upp sig mer (Ryen 

2004:63). Hot mot respondenternas påståenden fanns inte att anteckna. 

Då vi intervjuade personerna bakom kampanjerna fanns inga oklarheter kring att vi intervjuade 

rätt personer, eftersom informationen de satt på var tillräcklig, korrekt och uppriktig. Att den 

utomstående kommunikatören inte arbetat med kampanjerna försämrade inte validiteten då han 

har god erfarenhet och breda kunskaper av fenomenet.  

Ett problem med studien är att fenomenet bara förekom i två fall och att få kommunikatörer 

arbetar med realtidskommunikation. Även om respondenterna bör vara litet till antalet (Esaiasson 

et al. 2007:291-292) och stora urval nödvändigtvis inte ger mer eller bättre data än små urval 

(Ryen 2004:78), talas det inom samtalsintervjuer om att intervjua tills man uppnår teoretisk 

mättnad, vilket uppnås när det inte framkommer några nya relevanta aspekter av det fenomen 

som undersökningen baseras på (Esaiasson et al. 2007:190-191). Vi har inte haft möjlighet att 

intervjua fler då kommunikatörer som tillämpar realtidskommunikation lyser med sin frånvaro 

inom branschen. Det finns säkerligen kommunikatörer som har tillämpat realtidskommunikation 

i viss mån eller innehar kunskap om detta, men de har varit svåra att finna eftersom det inte finns 

fler uppmärksammade realtidskommunikativa kampanjer utöver de som lämpade sig till vår 

avgränsning. Att intervjua kommunikatörer som inte arbetat med detta bara för att bredda 

empirin skulle enbart försämra den interna validiteten, eftersom vi då inte skulle undersöka det vi 

avsåg att undersöka.  

Genom ovan nämnda beskrivningar anser vi att den interna validiteten är hög. Dock innebär inte 

det att den externa validiteten är hög (Esaiasson et al. 2007:180). Extern validitet är ett mått på 

generalisering och kan översättas till överförbarhet (Ryen 2004:138-139). För att uppnå hög 

extern validitet måste forskare hitta frekventa mönster snarare än unika företeelser för att en 

studie ska kunna sägas vara en beskrivning av ett generellt fenomen, och kunna generalisera 

resultaten från de fall som undersökts till övriga fall i populationen (Esaiasson et al. 2007:64). 

Dock syftade inte vår studie att göra generaliseringar, varför den externa validiteten blev 

lättviktig. Fallstudier gör det svårt att generalisera resultat (Paulsson 1999:39) och intervjun har 

inte kvantifiering som mål, utan söker istället kvalitativ kunskap (Kvale & Brinkmann 2009:43). 

 

3.6 RELIABILITET 

Reliabilitet är ett centralt kvalitetskriterium under förutsättning att det råder en bestämd 

uppfattning om hur det ska definieras (Ryen 2004:141). Vår definition baseras dels på Esaiasson 

et al. (2007:70) vilka menar att reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga fel, samt av Ryen 

(2004:140) som definierar reliabilitet med hur pålitlig studien är och riktar sig mot forskarens 

dokumentation av data, metoder och avgöranden. Bristande reliabilitet orsakas främst av slump- 

och slarvfel under datainsamlingen och dataanalysen (Esaiasson et al. 2007:70), varför det inte 

enbart räckte med att vår interna validitet var hög i och med att exempelvis intervjumanualen 

baserades på teorikapitlet, utan för att uppnå hög reliabilitet såg vi till att den användes på rätt 

sätt, genom att inte avvika från den och ställa samma frågor till samtliga respondenter. Även 

miljön där intervjun sker är viktig (Ryen 2004:71) och kan påverka reliabiliteten. Vi valde därför 

att intervjua respondenterna (exklusive den utomstående kommunikatören som arbetar i 
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Shanghai) på deras kontor där studiens undersökta kampanjer skapades. Detta underlättade 

intervjuerna eftersom respondenterna väl kände till och var bekväma med miljön och kontexten, 

vilket Esaiasson et al. (2007:302) rekommenderar. Samtliga respondenter fick välja den tidpunkt 

som passade dessa bäst varpå alla intervjuer genomfördes på ett avslappnat och bekvämt sätt. 

Eftersom den utomstående kommunikatören har sin arbetsplats i Shanghai fanns inte möjlighet 

att intervjua honom på hans kontor. Istället genomfördes en Skypeintervju (ip-telefoni) med 

honom i hans hem på en tid som han själv föreslagit. När det av tids- och resursskäl inte finns 

möjlighet att genomföra intervjuer på plats är detta förfarande en teknik som är tillåten (Larsson 

2000:58). Respondenterna var i denna studie experter där vi som forskare var neutrala och lät 

respondenterna själva formulera sina svar, vilket är ett förfarande Ryen (2004:65) 

rekommenderar. 

Att ställa ledande frågor i slutet av intervjun är dock ett lämpligt förfarande för att testa 

reliabiliteten och verifiera intervjuarens tolkningar. Tvärtemot vad många tror, minskar inte 

ledande frågor reliabiliteten, utan kan snarare förstärka den (Kvale 1997:146), varför vi medvetet 

ställde ett antal ledande frågor för att verifiera respondentens svar. 

Även reliabilitet kan delas upp i intern och extern sådan. Den interna reliabiliteten kan förklaras 

som tendensen att identifiera samma teman i det empiriska materialet (Ryen 2004:140). Eftersom 

vår undersökning baseras på två kampanjer vilka liknar varandra och baseras på samma 

grundtanke, identifierades samma teman bland svaren hos respondenterna. 

Den externa reliabiliteten syftar på upprepning av forskningsresultatet i nya studier, varför denna 

typ av reliabilitet är mer krävande och svår att handskas med inom kvalitativ forskning (Ryen 

2004:140). Vi kan inte uttala oss om den externa reliabiliteten eftersom vi inte haft möjlighet att 

upprepa studien, eftersom det per dags dato inte finns tillräckligt homogena kampanjer att 

undersöka.  

Att spela in alla intervjuer är en metod att öka reliabiliteten (Ryen 2004:142), varför vi spelade in 

samtliga intervjuer. På så sätt fick vi fram korrekta utskrifter av intervjuerna och undgick 

därigenom att påverka data, vilket vi hade gjort om data enbart hade bestått av våra egna 

anteckningar. Dock förde vi ändå anteckningar för att notera egna reflektioner och associationer. 

Oavsett om man spelar in eller, rekommenderar Ryen (2004:69) att man ska föra anteckningar 

som en första början på analysarbetet, vilket var ytterligare en orsak till detta.  

Ett vanligt reliabilitetsproblem inom kvalitativ forskning är att rapporter bara presenterar ett 

begränsat utdrag av data i form av några få enkla citat, vilket sällan leder till att läsaren kan 

bedöma om de utgör en tillräcklig grund för forskarens slutsatser (Ryen 2004:142). Vi vill därför 

påpeka att vi hade detta i åtanke vid publiceringen av data, och att vi så gott vi kunde publicerade 

så utförliga och maximerade utdrag i den mån det var möjligt. 

 

3.7 ANALYS AV MATERIAL 

För att analysera det empiriska materialet använde vi oss av två analysmetoder: kartläggnings- och 

väsensmetoden. Kartläggningsmetoden innebar att vi kartlade samtliga relevanta aspekter av 
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undersökningens fenomen, medan väsensmetoden innebar att vi fångade det centrala och hittade 

gemensamma nämnare (Esaiasson et al. 2007:307-308). Dessa gjordes i samverkan, i två faser. I 

första fasen började vi med att kartlägga samtliga aspekter av realtidskommunikation med fokus 

på digitala medier, genom att noggrant gå igenom det material vi fick fram. Utifrån detta gick vi 

in i nästa fas genom att kombinera olika delar av det heltäckande materialet vi fick fram i fas ett. 

Här kunde vi då se vad som stämde överens och vad det fanns för paralleller. Därifrån kunde vi 

få fram en gemensam nämnare, men också ett nyanserat resultat från den första fasen. 

 

3.8 METODREFLEKTION 

Enligt Esaiasson et al. (2007:291-292) ska respondenterna vara främlingar gentemot forskarna. 

Fördelen är den vetenskapliga distansen mellan forskare och respondent, då intervjuer med 

vänner riskerar att bli sämre då man kan ta mycket för givet och det kan kännas fånigt att ställa 

för detaljerade frågor. I denna studie var inte tre av respondenterna främlingar. Båda 

uppsatsförfattarna hade året innan denna studie utfördes fullgjort en tio veckors praktikperiod på 

kommunikationbyrån Volontaire där båda kom att stifta bekantskap med respondenterna från 

denna byrå. Dock, anser vi, att detta inte påverkade resultatet då vi inte känner dessa privat eller 

på något sätt har någon kontinuerlig kontakt med dem, varför relationen med dessa är begränsad, 

vilket är gångbart (Esaiasson et al. 2007:292). Det var inte heller problem att upprätthålla en 

vetenskaplig distans till respondenterna och det uppstod inte problem att ställa detaljerade frågor. 

Detta var till och med till vår fördel. Som vi nämnde tidigare är tillit viktigt för att respondenterna 

ska våga öppna upp sig (Ryen 2004:63), och eftersom vi sedan tidigare var bekanta med 

respondenterna från Volontaire var tilliten mellan oss redan hög och odiskutabel.  
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RESULTAT 

Innan vi uppvisar resultatet, presenterar vi studiens respondenter och kampanjer. 

4.0.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Samuel Garlöv 

Samuel arbetar på PR-byrån JMW i Stockholm. Han har titeln junior creative director och hans 

främsta arbetsuppgifter är att ta fram kreativa idéer åt byråns kunder. Han är dessutom 

projektledare åt kunden OLW, och låg ensam bakom kampanjen ”Rädda Fredagsmyset”. Samuel 

har en examen i statsvetenskap och har arbetat i 2,5 år i kommunikationsbranschen.  

Philip Ahlqwist 

Philip arbetar på kommunikationsbyrån Volontaire i Stockholm. Han har ett ursprung som art 

director men har numera titeln creative director. Han har en utbildning från IHM Business 

School i Göteborg och Berghs School of Communication, och har arbetat inom 

kommunikationsbranschen sedan 1996. Innan Volontaire har han tidigare arbetat på 

reklambyråerna TBWA i Shanghai, Marcel i Paris och Leo Burnett i Stockholm. 

Patrick Kampmann 

Patrick är även han creative director på Volontaire, där han tidigare arbetade som planner. Han 

har sedan utbildningen på Beckmans reklamskola arbetat i branschen sedan 1994, bland annat på 

reklambyrån Publicis.  

David Orlic 

David arbetar även han på Volontaire som creative director. Han arbetar främst med att utarbeta 

strategier som implementeras i olika kommunikationsaktiviteter som sedan ska hjälpa 

organisationer och företag att bli framgångsrika. David har en copywriterutbildning från Berghs 

School of Communication och varit verksam i branschen i åtta år, och har innan Volontaire 

arbetat på reklambyrån Garbergs i Stockholm.  

Johan Östlund 

Johan är Cheif Planning Officer på Leo Burnett i Shanghai vilket betyder att han är övergripande 

ansvarig för strategi och rådgivning till kunderna; mestadels internationella kunder som Coca 

Cola, McDonald’s och Siemens. Johan har arbetat i branschen sedan 2003 efter två år på Berghs 

School of Communication, ett år på London College of Communication och ett år på 

Stockholms universitet. Innan Johan började arbeta på Leo Burnett i Shanghai arbetade han på 

reklambyrån DDB i olika städer runt om i världen. 

Samtliga respondenter benämns i fortsättningen med respektive förnamn. 
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4.0.2 PRESENTATION AV KAMPANJER 

”RÄDDA FREDAGSMYSET” FÖR OLW AV PR-BYRÅN JMW.  

Kampanjen ”Rädda Fredagsmyset” genomfördes i samband med uppmärksamheten kring 

prishöjningen på SL:s månadskort. JMW såg att prishöjningen, som av Stockholms 

finanslandstingsråd jämfördes med motsvarande tre chipspåsar, hotade stockholmarnas 

fredagsmys och som därför behövde räddas. OLW tömde sitt ”chipsrum” på huvudkontoret ute i 

Solna och tidigt på fredagsmorgonen skrevs följande statusuppdatering på OLW:s Facebooksida: 

 

SL:s resenärer som passerade tunnelbanan vid Hötorget på morgonen fick med sig tre påsar chips 

hem till kvällens fredagsmys. Chipspåsarna gick åt snabbt samtidigt som meddelandet om Rädda 

Fredagsmyset spreds med glada hejarop som en löpeld tack vare Facebook och Twitter. Inom 

loppet av bara några timmar hade flera nyhetsmedier plockat upp nyheten om Rädda 

Fredagsmyset. Tack vare en etablerad social medienärvaro kunde JMW snabbt reagera på en 

aktuell händelse med koppling till produkt och varumärke. En framgångsrik kombination som 

tillsammans med endast 500 chipspåsar gav en massa positiv publicitet (URL: jmw.se). 

 

”NATURLIGT VITAMINVATTEN” FÖR BRÄMHULTS AV KOMMUNIKATIONSBYRÅN VOLONTAIRE.  

När sockerhaltiga produkter som Vitamin Water och Vitamin Well anklagades för vilseledande 

marknadsföring, passade Brämhults på att lansera det första naturliga vitaminvattnet på den 

svenska marknaden. Genom att dricka upp tre fjärdedelar av den nypressade juicen i flaskan och 

tillsätta vanligt kranvatten så har man ett naturligt vitaminvatten, helt utan tillsatser. 

Kampanjen uppstod efter att nyhetsmedier rapporterat om de dolda sockertillsatserna i välkända 

vitamindrycker, vilket ledde till upprörda diskussioner på sociala medier. Volontaire såg här till att 

vara en del i samtalen och komma med en lösning på problemet. Budskapet kommunicerades i 

egna kanaler såsom Brämhults egen webbsida, Facebook och Twitter. En instruktionsvideo 

spelades in för att visa hur man på ett enkelt sätt kan göra sitt eget, naturliga vitaminvatten, fritt 

från tillsatser (URL: volontaire.se).  

 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

25 
 

4.1 UTVECKLING AV REALTIDSKOMMUNIKATION  

Respondenterna berättar att realtidskommunikation inte är något nytt. Det är en strategi som 

länge har tillämpats inom traditionella kanaler; till exempel gjorde reklambyrån Garbergs redan 

under 90-talet annonser för huvudvärkstabletten Treo dagen efter Nobelfesten och 

skattekommunicerande kampanjer under deklarationstider, förklarar David. Johan är inne på 

samma resonemang: 

”E4:an på väg ut till Arlanda har två stycken restauranger på varsin sida. Där satte man upp en 

vägskylt som kommunicerade ”McDonald’s 300 meter”. Denna skylt ökade försäljningen med 23 

procent, vilket beror på det finns ett antal bilister som just i den sekunden är lite hungriga, och 

med hjälp av de två vägkrogarna ökar det möjligheten att människor tänker på varumärket just 

i denna situation. Det är realtidskommunikation” – Johan, 2011-12-18. 

Johan menar att realtidskommunikation, förutsatt att man använder saliens, kan ge goda resultat 

inom traditionell kommunikation. Johan definierar saliens på följande sätt: ”Saliens driver du genom 

att vara lite intressantare genom att tala oftare och att vara mer framstående oftare. Saliens är något extremt 

viktigt eftersom det driver människors beteenden. Det är konsten att vara skicklig på att agera vid en given 

situation; någonting sker, någonting händer – du pratar, du gör något, du kommunicerar”. Vidare menar han 

att samma form av principer – att påverka konsumenter vid rätt tillfälle – kan tillämpas inom 

digital kommunikation. Därutöver hävdar samtliga respondenter att möjligheten att arbeta med 

realtidskommunikation har ökat i takt med utvecklingen av digital media. Philip beskriver detta 

och berättar också att arbetsprocessen tillsammans med uppdragsgivaren har förändrats som ett 

resultat:  

”Fram till att vi startade Volontaire arbetade jag inte alls i realtid. Då arbetade jag traditionellt 

och världen hade inte kommit så långt i utvecklingen. Tidigare fick man en brief från en kund, 

vilken inte ifrågasattes, och man arbetade ut en kreativ idé som lanserades i utvalda kanaler. 

Sedan väntade man på nästa brief, etcetera. Det fanns aldrig utrymme för arbete i realtid. 

Sociala medier, som dock inte har funnits så himla länge, har ökat möjligheten att arbeta i 

realtid” – Philip, 2011-12-13. 

Patrick anser att denna möjlighet, till och med, har inneburit att realtidskommunikationen har 

blivit viktigare än att kommunicera i planerade aktiviteter som ligger längre än sex månader 

framåt. Dock menar han att majoriteten fortfarande arbetar efter planerade aktiviteter och 

understryker att det är osmart och innebär bortkastade pengar: ”´Vi har 30 miljoner att spendera 

nästa år, vad ska vi göra med dem? Jo, vi gör något stort i oktober’. Vi hade kunnat göra något för 500 000 och 

fått bättre impact om vi hade fått reagera på det som händer i oktober när oktober kommer. Det är som att 

planera vad som är coola kläder om tre år och köpa den garderoben redan nu”. 

Även om utvecklingen av digital media innebär möjligheter, berättar respondenterna att det också 

skapar utmaningar och frågetecken för företag. Johan menar att möjligheten har vuxit, men att 

det samtidigt har uppstått massor av frågor kring hur man kan göra detta. 
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4.2 GRUNDFÖRUSÄTTNINGAR FÖR KOMMUNIKATION I REALTID 

4.2.1 TYDLIGA KOPPLING 

Samtliga respondenter är överens om en grundförutsättning: att ha en tydlig och relevant 

koppling mellan varumärket och händelsen som sker i realtid. Därmed gäller det att en god 

förståelse för den givna situationen, sammanhanget och varumärkets roll inom ramen för detta, 

för att sedan utifrån vad som har skett snabbt ha en idé om hur man kan kapitalisera på 

företeelsen, berättar Johan. Samuel tillägger att kampanjen ”Rädda Fredagsmyset” aldrig hade 

genomförs om kopplingen inte hade funnits. 

”För ’Rädda Fredagsmyset’ var det en så pass tydlig koppling till produkten, att 

Finanslandstingsrådet just jämförde SL:s höjning med chipspåsen. Hade han jämfört med godis 

eller något annat hade vi inte kunnat göra någonting. Den tydliga kopplingen gjorde det 

naturligt för OLW att göra denna kampanj. Det blev inte konstigt, utan en naturlig reaktion. Att 

händelsen dessutom inträffade på en onsdag gjorde att vi kunde genomföra kampanjen på 

fredagen, vilket gjorde kopplingen ännu tydligare. Så, en tydlig koppling är en viktig faktor för 

att skapa kampanjer efter händelser i realtid” – Samuel, 2011-12-09. 

Hur stor en händelse, situation eller företeelse ska vara för att man ska anpassa budskap efter 

denna spelade ingen roll, menar respondenterna. David menar att en händelse kan vara väldigt 

liten men ändå få stor uppmärksamhet, såväl som en stor händelse kan få väldigt liten 

uppmärksamhet, och får medhåll från Philip som vidareutvecklar med att det kan bli charmigt 

om ett litet varumärke tar rygg på en stor händelse, samtidigt som det kan bli charmigt om ett 

stort varumärke tar rygg på en liten händelse, varpå Philip syftade på att intressanta kontraster 

som dessa kan avgöra betydelsen av händelsens storlek. Philip menar vidare att, så länge 

händelsen är relevant, kan den vara väldigt liten om du når hardcorefansen, vilka aktivt kommer 

sprida budskapet vidare till fler, något som även Johan håller med om: ”en händelse behöver inte vara 

stor, utan istället måste den vara tillräckligt intressant för den grupp människor man vill prata med”. 

Vidare menar Patrick att det inte finns ett ramverk för att hitta tydliga kopplingar, utan att det är 

magkänslan som avgör. Philip är inne på samma resonemang och berättar att det gäller att 

använda sig av sitt goda omdöme. Patrick tar upp två egenskaper som är nödvändiga för att 

lyckas arbeta i realtid: intuitiv förmåga att förutspå vad som händer i framtiden samt att känna av 

den rådande tidsandan. ”Det gäller att se kopplingen. Jag tycker att det är en stor skillnad på att leta efter 

kopplingar och se kopplingar. Att leta efter kopplingar kan alla, men är man duktig ser man dem tydligt”. 

En sista grundförutsättning för att lyckas menar Johan och Samuel är att vara förberedd. Samuel 

tar upp exemplet med OLW:s kampanj, där en viktig faktor för dess framgång var att OLW redan 

var aktiva i sociala medier, varför budskapet inte uppfattades konstigt av mottagarna, vilket han 

anser att det skulle ha gjort om man i samband med kampanjen startat upp OLW:s närvaro i 

sociala medier. Genom att redan vara aktiva var man väl förberedda på att utforma en sådan 

kampanj som man sedan gjorde. 

4.2.2 UTFORMNING AV DIGITALA BUDSKAP OCH REALTIDSKAMPANJER  

Samtliga respondenter hävdar att det är en förutsättning att ha kunskap om hur digitala budskap 

bör vara utformade, om företag ska lyckas kommunicera och göra kampanjer i realtid. Johan ser 
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däremot problematiskt på denna fråga, eftersom han anser att utformningen av digitala budskap 

skiljer beroende på vilken digital kanal som de ska exponera i samt vad syftet i kommunikation är: 

”Om du talar om budskap via e-mail till någon kan du arbeta mycket mer med information och att berätta en 

historia, medan det inom sociala medier finns tre viktiga punkter: de ska vara underhållande, innovativa eller 

användbara”. Han tillägger sedan, att oavsett digital kanal, måste budskapen vara relevanta i 

grunden. 

Detta menar även Samuel, som också poängterar att det beror på vilket företag kommunikationen 

representerar – att man måste hitta rätt tonalitet för varje enskilt varumärke – samt att man måste 

ha en klar strategi. På Volontaire använder de aldrig begreppet budskap, utan istället säger man 

samtalsämne eftersom deras syfte med kommunikationen alltid är att bjuda in till samtal. David 

berättar varför: 

”Det finns idag en teknisk infrastruktur som har omöjliggjort det traditionella sättet att sända 

ut budskap. På 60 sekunder är det 700 000 personer som uppdaterar sin Facebookstatus, 

500 000 personer kommenterar dessa statusuppdateringar under samma minut. Det är 700 000 

sökningar på Google, per minut. Det är över 100 000 tweets på Twitter, per minut. Under ett års 

tid, 2009, genererade mänskligheten mer information än under hela mänsklighetens historia 

fram till 2009. Kontentan av detta är att vi drunknar i information. Och det enda sättet att nå 

ut, om du inte har väldigt mycket pengar och kan sponsra stora evenemang som OS, är att 

arbeta mycket smartare och vara en del vad människor är intresserade av och en del av de 

samtal som förs än att vara ett avbrott i dem” – David, 2011-12-13. 

4.3 SJÄLVUPPSÖKANDE BUDSKAP 

Därav arbetar samtliga respondenter för att mottagarna själva ska söka upp budskapen. David 

påpekar att det dock är viktigt att mottagarna ska göra det frivilligt, och att de inte ska behöva leta 

sig fördärvade. Det antyds att det i grunden handlar om att ha en produkt eller varumärke som är 

relevant och ger något av värde. På så sätt ges människor ett skäl att dels söka upp sändaren, dels 

prata om sändaren och framförallt vara mottagliga för sändaren. Därav anses det vara en stor 

fördel om mottagarna själva söker upp budskapen. Philip berättar: ”Det är ju det bästa sättet, då har 

vi verkligen gjort vårt jobb. Om människor tycker att varumärket är så relevant för dem att de självmant 

uppsöker det, då har vi lyckats”. 

 

4.4 BUDSKAP, VÄRDE OCH BEHOV  

För att budskap ska skapa värde hos mottagaren nämns, återigen, relevans som en viktig faktor. 

Det anses mindre viktigt att fokusera på vad avsändaren vill säga och mer på vad mottagaren 

behöver höra. Andra faktorer är att budskapet ska vara underhållande, användbart eller 

innovativt. Just innovativt ser David och Philip som en viktig faktor för att lösa behov, varpå 

Philip tar upp ett exempel med kunden Brämhults: ”Vi vet att många tycker att Brämhults juicer är 

fantastiska, men man köper inte det när man vill släcka sin törst. Då ser vi det behovet och skapar en sektion 

med lemonad, hallonad, melonad och så vidare, lättgjorda drycker gjorda med samma kvalitet som deras juicer.” 

Dock anses det bero mycket på situationen. Johan menar att om han slösurfar hemma en 

tisdagskväll och äter chips, är han troligtvis mer mottagligt för något som är underhållande, men 

är det onsdagsmorgon och han inte har ätit, och helt plötsligt är det någon som i realtid ger 
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honom ett erbjudande om frukost, så är det användbart och skapar värde för honom. Detta 

stämmer överens med Davids uppfattning om att det inte handlar om att skapa budskap, utan 

nytta: 

”Vi gör inte reklam – vi gör nyttor. Och vad är en nytta? En nytta är något som du har 

användning av. Något som är användbart. Vad är då användbart? Ett par skor kan vara 

användbara för att de är vattentäta och har ett bra fäste, men en film på en gorilla som spelar 

trummor till Phil Collins är också användbart för det får dig att skratta, får dig att prata om 

något i fikarummet. Och jag tror att vi underskattar den sociala dimensionen, det vill säga, vi 

måste ha något att prata om vid kaffemaskinen, annars blir det väldigt obehagligt. Det är själva 

underhållningsvärdet – och det tycker jag också är en nytta och ett värde. Därför är det viktigt 

att tänka att ett värde inte är någon jättepraktisk sak” – David, 2011-12-13.  

På så sätt antyds det att, genom att skapa värde och lösa behov, ökar chansen att budskap inte 

uppfattas som kommersiella, vilket respondenterna menar ökade dess trovärdighet och 

effektivitet. På så sätt antyds att realtidskommunikationen kan sudda ut skillnaderna på att 

uppfattas som kommersiellt och sticka ut i mängden. Dock menar Johan att det inte är något fel 

att vara kommersiell, så länge budskapet innefattar tidigare nämnda faktorer: ”då kan det vara 

kommersiellt och då har nog inte folk något emot att det är det, så länge de ser något värde i budskapet”. Samuel 

antyder dock att budskap blir kommersiella per automatik när de har ett varumärke som 

avsändare: ”innehållet i budskapet har ingen betydelse; det blir kommersiellt om det är ett företag som står 

bakom kommunikationen”. 

 

4.5.1 SYNEN PÅ VIRAL KOMMUNIKATION 

Samtliga respondenter ser inte viral kommunikation som något nytt. De menar att word of 

mouth alltid har varit den mest kraftfullaste formen av kommunikation och påverkan, men att 

effekten däremot har mångdubblats av den digitala sfären. Respondenterna ser därför viral 

kommunikation som en viktig ingrediens i realtidskommunikation, men att det inte är viktigare än 

inom andra kommunikationsinsatser. Samuel menar att människor litar mer på budskap som 

kommer från en kompis än från en annons eller en reklamfilm, varför målet hela tiden bör vara 

att få idén att spridas av andra än ett företag. Patrick håller med och menar att det är det finaste 

betyget man kan få, när kunderna själva rekommenderar produkten till sina vänner. Dock är viral 

kommunikation ett begrepp som respondenterna starkt ogillar. Respondenterna menar att 

uttrycket ”viral” är negativt laddat, då ordet härstammar från virus. David menar att det finns ett 

otroligt problem om hur man pratar om sådana saker inom branschen – att man ska passivisera 

människor genom att se dem som verktyg för att sprida information: 

”Problemet utifrån en virologisk synvinkel är att man ser det som en smitta som sprider sig utan 

kontroll. Jag håller med om att man kan se virologiska liknelser hur det sprids, men skillnaden 

är att det är frivilligt. Det är inte något slags virus som sprider sig mellan människor, utan det 

handlar om att människor frivilligt delar med sig av information. Och när man pratar om det på 

det sättet, vädrar det hela branschens människosyn – att människor är några slags verktyg. Det 

är därför många företag misslyckas; de har inte kärleken, de har inte hjärtat på rätta stället.” – 

David, 2011-12-13.  
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Respondenterna menar att det inte går att göra en ”viral”. Philip menar istället att om man gör 

något bra, på ett ödmjukt och insatt sätt och förstår målgruppen, så kan viral bli en effekt av det. 

Han får medhåll från Patrick och David, vilka anser att det alltid handlar om att skapa värde i 

människors liv, vilket sedan, om det är värdefullt för dem och om de får ut något av det, kommer 

sprida det vidare till sina vänner av anledningen att de får ut något av att göra detta. Johan är inne 

på samma spår och menar att viral är något som du förtjänar om du kommunicerar något som är 

intressant, innovativt eller användbart, och att det är först då man kan börja tala om möjligheten 

att skapa kommunikation som – eventuellt – blir viral: 

”Inom DDB arbetade vi med något som kallades för ”6 degrees” vilket handlar om att vi lämnar 

360-tänket som innebär att vi bombarderar människor vart de än befinner sig – budskap som 

verkligen tränger sig på – för att istället arbeta med att anpassa kommunikation så att de själva 

har möjligheten att sprid detta (6 degrees) till sina vänner och bekanta” – Johan, 2011-12-18.  

Johans synpunkt får stöd av Philip som menar att det egentligen inte är intressant om det är 50 

miljoner eller 5 000 visningar på Youtube, utan att det gäller att nå rätt 5 000 människor. David 

påpekar att det tidigare fanns teorier som ”influence the influencers”, men att detta har raserats 

då det har visat sig att ”influencers” inte är mer inflytelserika än andra. 

 

4.5.2 SPRIDNINGSFAKTORER 

Genom att skapa samtalsämnen istället för att sprida budskap menar både Philip, Patrick och 

David att man ska försöka se till att det man gör skapar värde, där värdet antingen kan vara ett 

nyhetsvärde eller nyttovärde som löser ett vardagsproblem. David menar att det finns väldigt få 

gemensamma nämnare för att få något att spridas, eftersom varje kommunikationsaktivitet är 

unik. Han får medhåll från övriga respondenter, där Johan anser att faktorerna beror på 

varumärket, kategorin och utmaningen. Men återkommande faktorer som ofta finns med i 

lyckade virala kampanjer anser samtliga respondenter är: överraskande (förutsatt att de är 

relevanta), kreativa, underhållande, inbjudande och lekfulla budskap.  

David och Patrick menar vidare att produkten måste vara i centrum samt att den måste vara 

värdig samtalet och värdig att spridas. Därav är produktutveckling något som Patrick och 

Volontaire sysslar med. Johan instämmer på betydelsen av grundprodukten, och menar att ”många 

företag vill inte fokusera på produkten, utan istället tror de att det räcker med att fokusera på att göra något som 

människor ska prata om och att de själva i grunden tycker att deras varumärke är intressant, vilket 9/10 inte 

tycker att det är”.  

Det antyds även vara betydelsefullt att skapa ett intressant namn för projektet, vilket David 

menar är viktigt då det ställs väldigt höga krav på namn nuförtiden, varpå formuleringen i det 

första steget i spridningen ska vara så kort, kärnfullt och fantasieggat som möjligt. Ytterligare 

faktorer är att göra det enkelt att dela budskapet, vilket Samuel och Patrick påvisar. Den 

sistnämnda vidareutvecklar sin ståndpunkt med att man inte ska ställa krav på mottagaren:  

”Om du ger någon en gåva och inte förväntar dig att få något tillbaka, utan du gör det av 

generositet, då är det större chans att personen uppskattar sig. Om du istället tvingar 

mottagaren att dela gåvan vidare, så upplever mottagaren att du mutar denna och upplever dig 
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som en cyniker. Många företag arbetar så, att man mutar sina kunder. Jag tror inte på det. Jag 

tror att det sprids mycket mindre och sämre, och jag tror att de som reagerar mot det tenderar 

att vara vokala och ljudliga, så det blir kontraproduktivt.” – Patrick, 2011-12-13.  

Därtill berättar David att, även om det inte finns en gemensam nämnare för hur samtalsämnena 

kan få spridning, poängterar han att det ofta är viktigt att budskapen ska innehålla någon form av 

socialt objekt, vilket kan vara en bloggpost, en fil, en låt eller en bild. Det spelar ingen roll. 

Huvudsaken är att det är något som människor vill samlas kring och som skapar värde för dem.  

En viktig faktor är därav förståelse för de man talar med och förståelse för vad folk vill sprida 

vidare, vilket, som sagt, innebär att fokusera mindre på vad användaren vill säga och mer på vad 

mottagaren vill höra. Först då kommer samtalsämnet leva vidare. David tillägger även att de 

sociala objekten kan vara något som sker i verkligheten och understryker samtidigt – liksom 

Philip – att Internet tack vare framtågandet av sociala medier med Facebook och Twitter i täten 

har blivit en verklighetsförlängare. Båda menar således att utformningen av samtalsämnen kan ske 

genom att hämta bränsle från människors materiella och sociala vardag och sedan implementera 

detta online.         

”Occupy Wall Street är ett väldigt bra exempel. Det skulle inte kunna ha blivit en digital 

kampanj om folk inte pratade om att ockupera Wall Street, till exempel. Jag tror man kraftigt 

överskattar kraften i digital media om man frigör sig ifrån den fysiska verkligheten – det är en 

verklighetsförlängare” – David, 2011-12-13.  

Vidare berättar David att aktiviteten ska genomföras i en social handling tillsammans med en 

grupp människor vari de i gemenskap och interaktion får ut ett värde. Han understryker även att 

det måste ske i en särskild kontext vid en given tidpunkt. Samuel för ett liknade resonemang och 

exemplifierade hur ett sådant samband kan se ut: 

”Att vi kunde göra detta (Rädda Fredagsmyset) på fredagsmorgonen var oerhört viktigt. Hade 

vi gjort det på en onsdag hade inte genomslaget blivit lika stort. Hade inte citatet funnits, hade 

det inte heller slagit igenom. Tidpunkten och relevansen klaffade helt enkelt och det fanns en 

aktuell nyhetshändelse och en tydlig koppling till produkten. […] Kontexten fanns i form av 

närhet (Stockholmsområdet) i kombination med flitiga diskussioner på sociala medier – i 

synnerhet Twitter – det var många som var medvetna om vad vi anspelade på. Det kändes som 

att allt var på vår sida” – Samuel, 2011-12-09. 

Även Johan understryker att det är viktigt att företag figurerar i kontexter och situationer där de 

har relevans. Utöver detta, hävdar han, att ett företag som företeelse i grunden är ointressant men 

att dess roll kan förändrats när det framträder i särskilda sammanhang, vilket kan leda till att 

företaget framstår som lite intressantare än konkurrenterna.  

”Vilken roll ett varumärke har beror på i vilket sammanhang det förekommer i. Därför bör fler 

företag arbeta mer aktivt med att förstå hur de kan kommunicera i särskilda kontexter, istället 

för att ha en oföränderlig kommunikationsstruktur. Det tror jag verkligen att många skulle 

tjäna på. Syftet med detta är att varumärket i ett sammanhang skall kunna framstå som unikt 

och lite intressantare. Väldigt få varumärken är unika per definition, men varumärket kan 

genom kommunikation bli lite intressantare – och det räcker” – Johan, 2011-12-18. 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

31 
 

Patrick har samma resonemang och menar att detta är totala förutsättningar, samt påpekar att 

kommunikationsbyråer är relativt skickliga på att kommunicera i rätt tidpunkt men att relevansen 

inte alltid finns sammankopplad: ”Det finns en anledning att digitala byråer är bättre på PR än 

reklambyråer, då människor på digitala byråer förstår det digitala mediet, och förstår du mediet så förstår du hur 

du spinner vidare på den energin som mediet har. Dock tror många reklambyråer att man ska göra som vanligt, 

fast digitalt. Det saknar relevans”. 

 

4.6.1 VOLONTAIRES METODIK 

Samtliga respondenter på Volontaire berättar att varje kommunikationsinsats de genomför har ett 

realtidstänk. ”Jag skulle vilja påstå att vi är pionjärer för denna metodik”, säger David. Det gör sig också 

tydligt då de har utvecklat flertalet metoder vars centrala nämnare är att kommunicera i realtid. 

Följande avsnitt kommer, således, att utgå ifrån Volontaires metodik med inslag av de övriga 

respondenternas idéer och tankar.    

4.6.2 EN DEL AV SAMTALEN 

Metodiken bygger på att människor ska få agera frivilligt. Istället för att avbryta vad människor är 

intresserade av försöker Volontaire – tillsammans med sina uppdragsgivare – bli en del av vad 

människor är intresserade av. Metodiken innebär att tillföra värden i människor tillvaro, att bli 

den del av deras kontext, istället för att skapa egna kontexter och bli ett avbrott i deras samtal. 

Patrick tillägger att detta kan vara ett sätt att komma igenom människors så kallade 

reklamscheman.  

För att lyckas med detta berättar respondenterna att de tillämpar två enkla verktyg: ett första 

verktyg som ska hjälpa företag att definiera vad de är och vad de kan bidra med – vilka värden 

som de kan skapa i människors liv – för att sedan dramatisera detta i olika handlingar tillsammans 

med människor, och ett andra verktyg som de kallar för ”den kulturella kalendern”: ”Om det första 

verktyget ger oss svar såsom vem, vad, hur, vilka och var, ger det andra verktyget svaret på när ”, menar David.  

4.6.3 DEN KULTURELLA KALENDERN 

”Den kulturella kalendern är en strategisk schemaplanering som ska inringa särskilda tillfällen då 

kommunikationsaktiviteter ska äga rum. Denna ska, till skillnad från en traditionell marknadsplan, förutspå 

särskilda parametrar som ska tilldelas resurser, pengar och tid vilket gör att vi har en beredskap att utforma 

kommunikation när något händer i realtid”, berättar Patrick. Samtliga respondenter på Volontaire 

poängterar dock att det inte enbart handlar om att inringa händelser som inträffar ett givet datum, 

utan att det även gäller att känna av strömningar och trender som är aktuella och/eller som 

kommer bli framträdande i framtiden, vilket beror på att kommunikationen är extremt känslig för 

trender och strömningar och den har en kraft att plocka upp dessa. Enligt Philip innebär all bra 

kommunikation att man jobbar med en kulturell kalender samt strömningar och trender, såsom 

att ett popband är populärt, och inte enbart inringa särskilda traditionella händelser såsom Alla 

hjärtans dag. 

Vidare berättar respondenterna på Volontaire att den kulturella kalendern är ett verktyg som gör 

det möjligt att implementera realtidskommunikation i den övergripande planeringen. Johan, som 

inte arbetar på Volontaire, har dock en annan syn och berättar utifrån sin arbetserfarenhet, att 
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realtidskommunikation, tyvärr, inte ingår i den övergripande strategiska planeringen. Dock ser 

han en tendens av företag börjar gå mer åt realtidstänket – i synnerhet ju mer digitala de blir. Han 

förklarar detta med ett exempel kopplat till Coca Cola: 

”Sedan jag började arbeta i Shanghai har jag jobbat med Coca Colas OS-kampanj. Vi sitter nu 

och konstruerar innehåll utifrån vad vi tror kommer ske under OS såsom vilka rekord som 

kommer slås, medaljfördelning, vem som gör vad och inte gör vad. Dock är detta en 

produktionsapparat så även om vi skulle vilja göra allting i realtid när det sker – så går inte det. 

Utan vi måste planera långt i förväg särskilda delar av vår kommunikation” – Johan, 2011-12-

18.  

Problemet till varför inte realtidskommunikationen har en större roll i den strategiska planeringen 

beror på att företag tillsammans med byråer inte är organiserade i grunden utifrån denna strategi.    

Johan tar upp McDonald’s och Coca Cola som exempel, vars grundstruktur inte är uppbyggd för 

att använda sig av realtidskommunikation. Det gör det svårt för dem att lyckas med det i 

praktiken. Även Samuel berättar att realtidskommunikation aldrig förekommer i den strategiska 

planeringen, utan att det enbart ligger på en taktisk nivå: ”Det gäller att ta chansen när den kommer”. 

Utöver kommunikation anpassad efter den kulturella kalendern är ”den planerade 

spontaneiteten”, som innebär att agera omedelbart på det som händer i omvärlden, en viktig del i 

Volontaires arbetsmetodik.   

4.6.4 REALTIDSREGI 

Realtidsregi är ytterligare en metod, vilken är en processbaserad strategi som skiljer sig från 

traditionella kampanjlanseringar. David förklarar hur det går till: ”Där jobbet tog slut förr i tiden – där 

börjar vi nu. En traditionell kampanj går ut på att många människor sitter och jobbar febrilt mot en deadline, 

sedan blir de klara. Kampanjen existerar i sex veckor, sedan får de resultatet (försäljningsmätning) som visar om 

de har gjort rätt eller fel. Nu är det tvärtom. Du jobbar fram till lanseringen men det är också här som du 

verkligen börjar jobba på riktigt – då jobbar du dygnet runt. Det handlar om att arbeta intensivt under perioden 

då kampanjen pågår”. 

Orsaken till varför de praktiserar realtidsregi är att det är den enda vägen till att kunna bli en del 

av befintliga sammanhang, kontexter och samtal och att det är den enda vägen till att införa nya 

sociala objekt under tidens gång samt möjligheten att kunna undersöka vad som fungerar 

och/eller inte fungerar för att sedan justera kommunikation efter detta. ”Jag tänker att den här 

kraften inte enbart handlar om att göra om kommunikation som man har gjort, utan också att tillföra nya saker 

över tid, det vill säga, att inte subtrahera utan att addera innehåll hela tiden”, menar Patrick. Ett resultat av 

detta arbetssätt har inneburit att de inte kallar det för kampanj, utan för process. 

4.6.5 REALTIDSREGIN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 

MÅLGRUPPSFÖRSTÅELSE 

Respondenterna berättar även att den digitala plattformen har gett större möjligheter att tillämpa 

realtidsregin, eftersom man kan göra förändringar omedelbart, till skillnad från traditionell 

marknadskommunikationen – till exempel reklamfilmer – som tar lång tid att förändra i 

förhållande till kommunikation i realtid. ”Med hjälp av den digitala plattformen kan man göra ändringar i 

realtid baserat på vad som fungerar eller inte”, menar David. Avslutningsvis förklarar respondenterna 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

33 
 

också att denna process gör det enklare att förstå målgruppen, eller ”de människor som vi vill tala 

med”, som Patrick uttrycker det. ”Detta eftersom vi förekommer tillsammans med målgruppen där du 

reagerar, agerar, producerar och framför allt lyssnar till dem”, fortsätter han. Även Johan är inne på 

samma resonemang: ”På engelska kan vi kalla det process and people. Ha koll på människor, veta hur de rör 

sig, vad de gör och vad de säger. Det handlar verkligen om en process, att ha en process som gör att du kan arbeta 

med detta. Och det har inte många”.  

4.6.7 MÄNNISKOFÖRSTÅELSE 

Detta har inneburit att Volontaire aldrig använder sig av de traditionella parametrarna såsom 

demografi, geografi och livsstil när de vill ha en bild av mottagaren. ”Vi försöker vara relevanta för de 

som vi tror kommer sprida budskapet och då kan man inte tänka i traditionella linjer som ’Martin 25 år, bor i 

en närfört och tjänar si och så, har ett sådant jobb med en sådan utbildning’, utan man måste tänka vilka som är 

intresserade av det här och då slås de traditionella metoderna sönder. Det gäller att hitta den innersta kärnan som 

sprider budskapet vidare”, menar Philip. Han tillägger även att det har blivit mindre relevant att tänka 

i traditionella målgruppstermer, då Internet och de sociala medierna har minskat dess betydelse 

avsevärt. 

Johan hävdar dock att företag, alltför ofta, använder traditionella metoder, men att han aktivt 

försöker få sina medarbetare och branschvänner att sluta prata om konsumenter som target 

audience och istället se dem som människor. Dessutom berättar Johan att han konsekvent ägnar 

tiden åt att läsa mycket psykologi, antropologi och etnografi för få en bild av hur människor 

fungerar.  Till skillnad från Johan och Volontaire berättar Samuel att han alltid arbetar med 

traditionella målgruppsmetoder och att han inte tillämpar alternativa sätt. 

 

4.6.8 360 GRADERSKOMMUNIKATION VS. 365 DAGARSKOMMUNIKATION  

David tar, precis som Johan, upp så kallad 360 graderskommunikation, vilket innebär integrerad 

kommunikation där alla medier ska ha ungefär samma innehåll. Han framhåller Tom Bäckman på 

Prime PR som har en annan syn vilket inte innebär 360 grader, utan 365 dagar. David menar att 

man ska fokusera mindre på att smida exakt samma kommunikativa budskap i alla kanaler och 

synka dessa, utan istället fokusera mer på att vara en del av det dagliga nyhetsflödet samt att varje 

dag finnas tillgänglig. ”Det här innebär att vi måste gå ifrån att göra fyra eller åtta kampanjer till att faktiskt 

finnas hela tiden, vilket ställer helt andra krav på organisationer”, avslutar David. 

 

4.7.1 OMVÄRLDSBEVAKNINGENS ROLL 

För att vara en del i det dagliga nyhetsflödet och varje dag finnas tillgänglig, är 

omvärldsbevakning en central del i realtidskommunikation, vilket samtliga respondenter anser. 

Omvärldsbevakningen har lett till att det ställs höga krav på en kommunikatör, varför 

respondenterna antyder att en kommunikatör måste vara både en planner och omvärldsbevakare. 

Omvärldsbevakning anses vara centralt för realtidskommunikation då det i mångt och mycket 

handlar om att vara en del av omvärldens samtal. Ytterligare ett användningsområde anses vara 

för att försvara effekt, då man genom omvärldsbevakning kan räkna vad insatsen ger på ett 

effektivt sätt. Dessutom menar samtliga respondenter att eftersom kommunikationen sker i 

realtid kan man även förändra den, vilket respondenterna på Volontaire alltså kallar för 

realtidsregi.  
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Respondenterna anser instämmande att omvärldsbevakning bara blir viktigare och viktigare, 

bland annat på grund av att människors intressen ökar. Det anses att om man inte förstår att 

människor har många och breda intressen så är det svårt att jobba med kommunikation idag. Det 

gäller att förstå de som är uppvuxna i det digitala landskapet, vilka kommer bli morgondagens 

stora konsumenter. Dessa har många och olika intressen, varför mycket handlar om research och 

omvärldsbevakning för att förstå dem. Ytterligare anses omvärldsbevakning vara viktigt för att, 

inte vara tidig på bollen, utan vara på bollen i rätt tidpunkt, för att ha möjlighet att ta del av en 

relevant händelses energi. På så sätt, menar Philip, att man måste vara en bra omvärldsbevakare 

för att vara en bra kreatör. 

Samtidigt som det har blivit mer att omvärldsbevaka, anses det även ha blivit enklare att 

omvärldsbevaka. ”Det är väldigt lätt att göra research och omvärldsbevakning. Förr gick man till biblioteket, 

nu googlar man bara”, menar Philip. Utöver detta finns program som automatiskt, beroende på vad 

man prenumererar på, skannar av webben och meddelar när relevant innehåll publiceras. Dock 

menar respondenterna att den huvudsakliga omvärldsbevakningen sker manuellt genom att läsa 

media, då det är en naturlig del av jobbet. 

 

4.7.2 OMVÄRLDSBEVAKNING AV DAGORDNINGEN 

Den omfattande omvärldsbevakningen har lett till att respondenterna anser sig ha god koll på 

dagordningen, vilket man även anser vara hygien att ha. Om inte dagordningen snappade upp 

händelser, hade OLW:s kampanj uteblivit, menar Samuel:  

”Hade det inte skrivits någonting om det i tidningen, så hade det inte hade pratats om det på 

Twitter vilket hade medfört att kampanjen inte genomförts. Att ha koll är alltså jätteviktigt för 

att hitta de här lägena” – Samuel, 2011-12-09.  

Men om det blivit enklare eller svårare att själva få upp innehåll på dagordningen råder det delade 

meningar om. Patrick tycker både ja och nej, vilket samtliga respondenter i grunden håller med 

om. Patrick menar att kanalerna är annorlunda och det har medfört att det blivit enklare, men det 

ställer samtidigt högre krav på det man gör eftersom det blir enklare för alla. På så sätt menar han 

att det blivit lättare, men eftersom alla tävlar om samma uppmärksamhet har det även blivit 

svårare.  

 

4.8.1 KONTEXTEN 

Det råder ingen tvekan om att samtliga respondenter anser att kontexten är oerhört viktig 

gällande realtidskommunikation. Det anses vidare vara ypperligt att hamna i rätt sammanhang 

och försöka vara en del av kontexten. Johan menar att kommunikatörer generellt sätt är alldeles 

för dåliga med att jobba med kontexten och vidareutvecklar att människor fattar beslut inom 

ramen av en kontext. Patrick anser att ett innehåll i fel kontext kan vara värdelöst eller en diamant 

i rätt kontext. Ju mer man förstår det sambandet, att det inte är innehållet som är viktigt, utan 

perceptionen av innehållet, så blir kontext absolut viktig. Men med det sagt innebär det inte att 

om inte innehållet levererar en grundhygien, så spelar kontexten mindre roll. Produkten får inte 

ha ett problem. Men om produkten enbart är okej, blir kontexten absolut viktigast: ”Ju mer 

kontextualiserad kampanjen är, ju bättre blir den”, avslutar Patrick, som får medhåll från Samuel som 
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menar att påkostade kampanjer i fel tillfälle kan stå företag dyrt, varpå det därför gäller att ha en 

klar strategi som ska fokusera på att ”känna av läget” för att vara säker på att det inte är fel tillfälle 

att exponera det tänkta budskapet. 

 

4.8.2 EFFEKTER AV KONTEXTEN 

Att utnyttja kontexteffekter är något som samtliga respondenter arbetar med. Det anses vara en 

viktig del i realtidskommunikation då budskapet vid utnyttjandet av kontexteffekter kan få ett 

annat värde genom att framskjuta vissa attribut så att mottagarna uppfattar budskapet på ett 

speciellt sätt. Vidare tycks kontexteffekter vara något som man ska arbeta med så mycket det bara 

går. 

Samuel menar att det är betydelsefullt att utgå från mottagarens nuvarande referenser och ta 

tillvara på allt som kan vara till fördel för budskapet: ”Det kan vara allt från vart man väljer att placera 

en reklamskylt, till vilken tidning du vill att reklamannonsen ska gå i, vilken tid på dygnet en TV-reklam ska 

exponeras, eller att du väljer att starta en blogg. I ’Rädda Fredagsmyset’ utnyttjade vi att SL höjde priserna på 

busskort, vilket kan ses som en kontexteffekt”. Detta instämmer Philip och Patrick med som menar att 

det gäller att inte hamna i fel sammanhang och hela tiden vara förstående. Patrick tar upp 

följande exempel:  

”Speciellt om du har ett varumärkesproblem där din huvudkonkurrent har gjort bort sig, och 

stämningen och kontexten är ofördelaktig för konkurrenten och även om problemet är lika 

ofördelaktig för dig, så är perspektivet mindre ofördelaktigt för dig och det kan då vara läge att 

gå ut och prata på ett sätt man annars inte hade pratat. Det blir då en taktik att utnyttja 

tidsandan för att hoppa på sina konkurrenter när de är som svagast.” – Patrick, 2011-12-13.  

Dock anes kontexten aldrig vara viktigare än produkten, varav produktfokus anses vara viktigast. 

”Det är viktigare att fokusera på det som man kommunicerar än det sammanhang som man kommunicerar i” 

menar David. 

 

4.9 UTNYTTJANDET AV ATTRIBUT 

Respondenterna anser att utnyttjandet av mottagarnas attribut är en viktig del i 

realtidskommunikation. Resonemanget hos respondenterna lyder att sådant som folk är 

intresserade av för tillfället fångar deras uppmärksamhet, varpå man försöker lokalisera detta och 

det är då realtidskommunikation är så pass användbart, då attribut som är närliggande kommer 

människor åt snabbare. David uttrycker: ”Om vi är en del av saker som människor är intresserade av så 

kommer de uppmärksamma vår kommunikation. Därför gäller det att ha insikt människors intressen”. 

Genom att anpassa budskapet till ett nyligen aktiverat attribut hos mottagarna, menar 

respondenterna att budskapet lättare kommer att uppmärksammas eftersom det sedan tidigare är 

relevant för dem. Kommunikationen blir på så sätt intressantare och relevantare eftersom den 

kopplas till en händelse eller situation, menar Johan. Philip menar att det även uppskattas mer, 

eftersom mottagarna inte ser det som ett avbrott i det de gör: ”Det blir bara en förlängning eller 

ytterligare en möjlighet att prata om det”. Fördelen med detta anser samtliga främst vara energin, att 

man får så mycket gratis av att surfa på en befintlig energi, och på så sätt få större utväxling på 

investerad marknadskrona. Dessutom har man spridningsmässigt potential att nå nya målgrupper 
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vilka annars inte hade varit intresserad av produkten eller varumärket, eftersom man blir en del av 

ett relevant samtalsämne. Därmed blir det enklare att rekrytera nya konsumenter. 

Därav antyds att kampanjer bör bygga på någon typ av attribut som är intressant. Patrick menar 

att det inte behöver vara det attribut som gör att produkten särskiljer sig från konkurrenter, eller 

är det attributet som produkten är bäst på, utan det kan vara det attributet som mottagarna 

känner mest för. Attribut som är emotionella anses vara mer intressant än de som är rationella. 

Patrick vidareutvecklar det med att rationella attribut sällan levererar grundhygien, varpå man 

måste uppfinna den. Vitaminvatten är ett exempel på det, då den produkten inte fanns tidigare. Ju 

närmare man ligger känslomässigt och emotionellt, ju större chans att kampanjen får en positiv 

effekt. Samuel är inne på samma spår, och tar upp ”Rädda Fredagsmyset” som exempel: 

”Vi såg vi att människor redan var medvetna, engagerade och aktiverade i frågan som vi 

berörde. Det gjorde att vi inte behövde kommunicera hela förloppet såsom vad som hade hänt 

och vem som hade sagt vad eftersom medvetenheten och kunskap redan fanns hos målgruppen, 

vilket i sin tur gjorde att vi förstod att de räckte med att säga: ’Vi vill Rädda Fredagsmyset. 

Därför delar vi ut tre chipspåsar – gratis. Vi står vid tunnelbanan’. Därmed valde vi att 

utelämna sådant som var oviktigt för målgruppen och betona information som kunde vara 

betydelsefull för dem” – Samuel 2011-12-09. 

Att rama in budskap på detta sätt anses även det vara betydelsefullt för realtidskommunikation. 

Johan berättar om en kampanj för McDonald’s största hamburgare: Big Tasty. Där är storleken 

en central del av produkten varpå han ramade in detta genom att framhäva storleken med en 

jättestor bild på hamburgaren och en pytteliten prisstämpel. 

 

4.10 VARUMÄRKET BORTOM USP, PRODUKTATTRIBUT OCH NYTTA – FRÅN USP TILL ISP 

Johan berättar realtidskommunikation är ett sätt att tala om varumärket utifrån andra 

proportioner än enbart dess unique selling proposition (USP), och lägger till en egen dimension – 

interesting selling proposition (ISP). Dock är detta ett bättre alternativ för varumärken på en mogen 

marknad än varumärken på en framväxande marknad understryker han: 

”Om vi tar ett varumärke som är nytt som människor fortfarande inte har en klar bild över vad 

det är, vad det gör och vad du får, då ligger fokus fortfarande på att prata om attribut och 

fördelar etc. för det måste tydliggöras. Men för de flesta varumärkena har folk redan en ganska 

bra bild av vad de är, vilket gör att man i realtid, inom ett särskilt sammanhang eller 

situationer, inte behöver fokusera på att prata om en fördel eller ett attribut, utan man kan 

prata om något annat som gör varumärket intressantare” – Johan, 2011-12-18. 

Patrick hävdar vidare att det är en strategi för att göra varumärket levande, det vill säga, att få 

varumärken att bete som en människa som visar exempelvis styrkor och svagheter, känslor och 

integritet. Dessa beter sig på ett sätt som är intressantare, jämfört med varumärken som har en 

konsekvent tonalitet, ett och samma utseende rakt igenom och som använder en sort 

hjärntvättslogisk – sådana företag är i regel totalt ointressanta berättar Patrick.  

Även Philip och Johan är inne på att realtidskommunikation skapar varumärkespersonlighet 

genom att det är sätt att göra varumärket mer mångsidigt och framträdande: ”Varje insats blir unik 
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och får ett värde och varumärket får nya möjligheter att sammankopplas med saker som det tidigare inte har 

sammankopplats med”, menar Philip. Han tillägger, liksom Patrick, att det bidrar till att kreatörer 

kan tänka mer kreativt kring produkter och att tala om mjuka världen på ett helt annat sätt, vilket 

bidrar till att man kan tillskriva unika attribut som den ursprungliga produkten inte har. Samuel är 

också inne på samma spår och berättar att kommunikation i realtid anpassad efter en särskild 

tidpunkt kan förstärka redan befintliga produktvärden, vilket ”Rädda Fredagsmyset” är ett 

exempel på: 

”Vi betonade och förstärkte ett redan unikt attribut för varumärket. Vi förstärkte även 

kopplingen mellan Fredagsmys och OLW, vilket ju är det OLW gör i exempel tv-reklamen, och 

denna kampanj var ett annat sätt att göra det på” – Samuel, 2011-12-09. 

 

4.11.1 KÖPTA MEDIER VS. DIGITALA MEDIER 

Respondenterna berättar att traditionella mediescheman inte går att bortse ifrån – att det är en 

realitet. David berättar att du måste exponera varumärket i köpta och traditionella medier, annars 

riskerar företaget att haverera vad det gäller försäljning. Philip menar, i synnerhet, att exponering i 

TV fortfarande är och kommer fortsätta vara ett socialt smörjmedel – eller som han själv 

uttrycker det: ”det är vår tids lägereld”. Dock menar han, liksom David, att företag inte ska hänga 

upp all sin kommunikation i förbestämda traditionella medier. 

 ”Det vi säger till våra uppdragsgivare är: dela upp det, det vill säga, planerad spontanitet. Börja 

med att köp de media som ni vet att ni behöver, sedan lämnar ni 20-30 procent av pengarna 

utan att definiera till vilket medieform de ska placeras i, för att ni vet att det kommer hända 

saker som ni kan reagera på” – David, 2011-12-13. 

Därtill förklarar Johan att utvecklingen att exponera kommunikation på ett alternativt sätt som 

skiljer sig från det traditionella, är en förändring som fortfarande tar små steg. Han menar att de 

flesta företagen är medvetna om att extremt många människor spenderar mer tid i digitala 

miljöer, men problem är att rättfärdiga – att det fortfarande klingar frågetecken om hur mycket 

tid och pengar företagen ska spendera i digitala medier. Vidare understryker han att det därför är 

viktigt att använda rätt termer när man berättar för företag om ny alternativ medieplanering: ”jag 

skulle inte tala om att jag ser en kreativ schemaplanering, det tror jag många företag blir orliga av när de hör. De 

vill nog istället höra strategisk planering istället, som man kan räkna på”.    

Trots den krypande utvecklingen ser han en tendens att delar av mediebudgeten prioriteras till att 

användas till kommunikation som sker i realtid. Ett exempel är, som sagt, Coca-Colas 

medieplanering inför OS. Därtill menar Philip, att i framtiden, kommer alternativa och nya 

mediescheman få allt större utrymmen, där principerna från den kulturella kalendern kommer 

vara huvudsakliga. 

 

4.11.2 MEDIEBYRÅERNA – REALTIDSKOMMUNIKATIONENS VÄRSTA FIENDE  

Dessutom menar respondenterna att stilleståndet för medieplanering i realtid beror på att 

mediebyråerna, jämfört med kommunikationsbyråer, står högre i kurs för företag när det handlar 

om att sälja statistik. Det resulterar i en situation som David beskriver: ”företag går först till 
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mediebyrån och frågar: ´vilka ska vi nå?’, varpå mediebyrån svarar: ´Ni tillverkar tvål, ni ska nå kvinnor, 

därför ska ni exponera i TV3’ och sedan rekommenderar de att lägga alla pengar på TV3 och några 

Facebookbanners. Sedan går de till kommunikationsbyrån och säger: ’Vi ska göra en TV-reklam med inslag av 

sociala medier’ vilket sedan utmynnar i olika kommunikationsengagemang”. 

Ett problem här är, enligt respondenterna, att många företag inte inser att vad de ska 

kommunicera är det viktigaste. Företagen definierar inte vad de egentligen bör berätta för 

mottagarna, utan har för bråttom att bestämma var de ska exponera kommunikation på grund av 

att de lyssnar till mediebyråernas upplysningar och rekommendationer, istället för 

kommunikationsbyråernas. Problemet är, enligt Patrick, att mediebyråerna vägrar inse ett 

uppenbart faktum, att effekterna i traditionella medierna har minskat avsevärt de senaste åren och 

att de istället ägnar sin tid år att motivera att dessa ger mycket god effekt – de försvarar 

kostnaden på dessa medieköp – när det i själva verket inte stämmer. ”Jag är trött på företag som gärna 

spenderar 15 miljoner på köpt media, men inte 50 000 på att förbättra sin produkt”, avslutar Patrick. 

 

4.12 PROBLEMDEFINITION 

Därav anser samtliga respondenter att det är lika viktigt att ha en tydlig definierad problembild, 

och detta gäller oavsett om du arbetar med realtidskampanjer eller traditionella kampanjer. Johan 

menar att många företag är dåliga på att inringa det egentliga problemet – oavsett kampanjstrategi: 

”Många företag och byråer har inte koll på vad som är problemet bakom problemet. Jag hör det hela tiden, ´vårt 

problem är dålig försäljning´, men det är ju inte problemet, utan det är en konsekvens av ett problem”.  

Patrick är inne på samma spår och menar att en bristande problemdefinition för ett företag kan 

leda till att de ger sig in i kategorier där de inte är relevanta – just på grund att de inte kan erbjuda 

lösningar på problem i kategorin. Patrick tillägger även att det är viktigt att företag hittar 

problemet först och hittar snabba lösningar på det, vilket är en förutsättning med redskapet 

”digital media”, eftersom det kan användas som en röntgenmaskin som kan skanna av en hel 

omvärld väldigt snabbt och enkelt. Han får också medhåll från Samuel som understryker att det 

kan vara en proaktiv strategi att lyckas lokalisera ett problem innan journalisterna gör det, för att 

man därigenom ska kunna vinna journalisternas intressen, då man enkelt kan kasta ljus på ett 

problem genom att kommunicera om det i digitala medier som ska fånga deras uppmärksamhet. 

Samuel avslutar med ett exempel där han lyckas inringa ett problem som uppdragsgivaren (OLW) 

hade relevans för att lösa:  

”I ’Rädda Fredagsmyset’ såg vi att det inte fanns ett problem, men ett hot – identifierat med en hel 

del humor – att människor inte skulle ha råd att köpa sitt ’fredagsmys’, vilket kunde bli ett problem 

för människor. Därför fanns det en möjlighet för oss att lösa problemet i realtid genom att dela ut 

gratis chipspåsar”. – Samuel, 2011-12-09. 

 

4.13 NACKDELAR MED REALTIDSKOMMUNIKATION 

Den främsta nackdelen som framkom är att man inte kan veta om man är relevant: 

”Du kan ha magkänsla och göra allt du vill för att vara relevant, men ändå drunkna för att den 

andra nyheten är större. Det gör att det finns en osäkerhet i att prognostisera effekt vilket kan 

göra oss och kunderna nervösa inför aktiviteterna, eftersom de har en kostnad. Kostnaden 
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består kanske inte så mycket av produktion, men av att monitorera och förändra och dirigera i 

ett redan befintligt nyhetsflöde. Det blir mer jobb för oss och det är inte säkert att folk surfar på 

vågen utan drunknar istället. Men uppsidan är så potentiellt mycket större att det är värt det.” – 

Patrick, 2011-12-13.  

Ytterligare en nackdel ligger i att det inte finns någonting som säger att det man gör är rätt, då 

man kan inte titta bakåt och kolla om det gjorts förut. Det finns inget track record. För byråer 

krävs det därför en god relation och ett stort förtroende mellan uppdragsgivare och byrå.  

Hierarki anses även vara till nackdel. I stora företag eller statliga organisationer kan det krävas 

godkännande från flera instanser, vilket i mångt och mycket omöjliggör arbete i realtid ”Det 

som är fint nu är att små företag som inte har någon budget kan utnyttja den typen av energier 

som finns. Det är enklare för små företag eftersom de saknar hierarkin. Och de har inget val, det 

är det mest effektiva sättet de kan använda sina pengar idag” Philip, 2011-12-13.  

David menar att eftersom man blir en del av ett sammanhang, måste man stå till svars också. Han 

menar att det krävs ett ansvar och att man står upp bakom det som man tillför. Detta kan gå 

jättefel i realtid varpå David tar upp följande exempel:  

”Quantas, ett flygbolag i Australien, lanserade en lyxkampanj i sociala medier. Problemet var att 

de flesta av Quantas kunder anser att det är ett värdelöst företag och som inte stämmer överens 

med lyxvärden. Det resulterade i att hela kampanjen ockuperades av missnöjda resenärer som 

yttrande sig negativt om flygbolaget. Här gäller det att vara redo, det vill säga vara redo att 

använda denna negativa uppmärksamhet. Det här kan vara bra, för det startar samtalen. Men 

då krävs det att man håller ut och vågar. Det är mycket mod – eftersom allting kan gå fel hela 

tiden.” – David, 2011-12-13.  

Samuel instämmer med Johan och menar att det kan bli konstigt om man ger sig in i något som 

man inte är relevant, samt att man inte kan vara med på allt bara för att det finns en koppling. 

Det måste hela tiden finnas en strategi. 

 

4.14 FRAMTIDEN FÖR REALTIDSKOMMUNIKATION 

Samtliga respondenter tror att realtidskommunikationen kommer att öka och bli betydelsefullare i 

framtiden. Det antyds att de flesta realtidsinsatser idag ses som små och smala 

kommunikationsinsatser, vilket i framtiden kommer förändras då stora företag med stora 

budgetar inser styrkan med realtidskommunikation. Därav talar man om en kreativ revolution, att 

i och med att företag kommer bli bättre på att förstå sina kunder så kommer varumärken och 

människor att leva i harmoni, vilket motiverades med att människor idag inte litar lika mycket på 

varumärken som för 20 år sedan, men om företag lär sig att förstå människor och deras behov, så 

kommer man inte ha något emot att de existerar i samma sammanhang som man redan är 

intresserad av.  

Men enligt respondenterna kommer detta att dröja. ”Det kommer gå mer åt realtidstänket, men jag tror 

inte att det kommer gå snabbt, utifrån befintliga företagsstrukturer, mediestrukturer och konsultstrukturer”, 

menar Johan. Samuels delar den uppfattningen och menar att företag i framtiden kommer bli 

vana med att man kan bli snabbare, och om man förstår det så kan man också lyckas bli 
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effektivare i kommunikationen. Som med allt nytt menar Samuel att företag lär sig att anpassa sig 

efter ett tag. Då tror han även att företag kommer förstå vikten av att använda 

realtidskommunikation för att snabbt och effektivt lyckas lösa problem som berör företaget. 

Patrick är inne på samma spår och utvecklar resonemanget om framtiden:  

”Det är självklart att man måste röra sig i den takt som samhället rör sig. Om man har byggt ett 

samhälle utifrån en sorts informationsstruktur som var långsam så kunde man planera på ett 

annat sätt. I mångt och mycket tvingas företag att lära om. Men de är inte byggda för det – de 

är byggda för att skicka budskap på godståg. Så när de viker svalor och försöker kasta ut de i en 

sommarbris så blir det fula svalor. Men det kommer ske en ändring mot realtidskommunikation. 

Alla moderna, nya företag använder de här grundförutsättningarna som grundbulten i sin 

kommunikation vilket ger de chans att ta marknader de annars inte hade chans till för de skulle 

inte haft råd” – Patrick 2011-12-13. 

Johan tror att tekniska lösningar, i framtiden, kommer öka möjligheten att arbeta med 

realtidskommunikation. Han berättar om ett exempel som visar en tendens till detta: ”McDonald’s 

arbetar mycket med realtidskommunikation i Japan med hjälp av ett mobilsystem som anpassar budskap, såsom 

produkterbjudanden, efter tid på dygnet och personers besökfrekvens. Det är något som kommer att växa enormt 

mycket när McDonald’s får en tillräckligt stor databas med kunder som har denna mobilapplikation och de 

kommer då kunna styra vad de säger, när och till vem väldigt exakt” 

Det huvudsakliga respondenterna tycker är att företag måste förstå vilken oerhörd möjlighet 

realtidskommunikation ger dem. Respondenterna anser att det kommer hjälpa företag att hitta 

fler tillfällen att kommunicera och bli mer relevanta för rätt typ av människor, vilka kommer att 

sprida deras produkter och varumärken vidare till andra, vilket kommer att skapa värde och spara 

pengar. Det anses inte längre gå att pumpa ut pengar i köpt media, vilket liknas vid att kasta 

pengar i sjön, och att det istället kan fungera som komplement för att öka 

realtidskommunikationsinsatser.  

För realtidskommunikation är inte något innovativt eller komplicerat. ”Det innefattar enkel och sund 

bondlogik. Det är mycket snack om att det är konstigt och svårt, men det är lika svårt som att träffa kompisar”, 

avslutar Patrick.  
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ANALYS 

5.1 SALIENS & TYDLIG KOPPLING 

Resultatet visar att realtidskommunikation i sin grundform inte är något nytt. Sättet att anpassa 

kommunikation efter särskilda situationer, händelser och företeelser har länge praktiserats inom 

traditionella kanaler. Vidare visar det att tillämpningen av saliens är mycket effektivt när 

kommunikation sker i realtid, då det kan bygga varumärket och göra det lite intressantare. Den 

tydliga kopplingen som visade sig vara en grundförutsättning i realtidskommunikation, är en del 

av saliens, eftersom det innebär att hitta relevanta paralleller mellan varumärket och en annan 

företeelse (Dahlén 2003:40). Vägkrog kopplat till McDonald’s är ett exempel inom traditionell 

marknadskommunikation.  

Det teoretiska underlaget skiljer sig dock från resultatet, då teorin belyser hur kommunikatörer 

med hjälp av traditionella kanaler kan påverka beteenden i köpsituationen (Leighton 2009), och 

inte hur det även kan användas för att driva beteenden i andra sammanhang. Inte heller finns det 

teoretiska idéer om att saliens kan vara ett verktyg för att utforma digitala kampanjer, vilket 

resultatet vittnar om. Dock menar respondenterna att saliens är en sällsynt strategi inom digital 

kommunikation. En förklaring kan vara att kommunikatörer, till stor del, enbart utgår från 

övertygelsemodellen och ignorerar saliens när de utformar kommunikation i traditionella kanaler 

(Leighton 2009), vilket i sin tur sätter käppar i hjulet för dess genomslag på den digitala 

plattformen. En annan förklaring, utifrån resultatet, är att det finns många olika kanaler inom 

digital media där sättet att utforma kommunikation skiljer sig, vilket kan resultera att det finns en 

oklarhet vilka strategier och modeller som är effektiva att tillämpa.  

Avslutningsvis visar Leightons (2009) forskning att saliens tillsammans med kreativ 

kommunikation som är riktad till människors emotionella sida, är det främsta sättet att förändra 

människors beteenden, vilket stämmer överens med resultatet som visar att desto närmare 

kommunikationen ligger människors känslomässiga och emotionella sida, ju större chans är det 

att den ger positiv effekt.  Dock ser verkligheten annorlunda ut, då både resultatet tillsammans 

med teorin säger att många företag fortsätter att ignorera detta och istället utgår från att 

människor är rationella varelser där det räcker att enbart tillämpa en gammal övertygelsemodell 

som innebär att kommunikation påverkar attityder som sedan driver beteenden (Leighton 2009). 

 

5.2.1 REALTIDSKOMMUNIKATION – EN BUDSKAPSSTRATEGI FÖR KUNDBASERAT 

VÄRUMÄRKESVÄRDE  

Vidare visar resultatet att varumärkets roll förändrats beroende på i vilket sammanhang det 

förekommer i. Rollen förändras genom att kommunicera i särskilda kontexter, vilket kan 

framställa varumärket som intressantare i allmänhet. Därav kan vi hävda att realtidskommunikation 

kan vara en strategi för att omvandla konsumenternas uppfattning om varumärket. Vidare kan 

denna strategi även användas för att skapa en stark varumärkesimage, eftersom det är ett sätt att 

tala om varumärket utifrån andra proportioner än enbart USP, nytta och produktattribut 

(budskapsdifferentiering) vilket förstärker varumärkesimagen (Dahlén & Lange 2009:338). Det är 

också ett tillvägagångssätt som gör att kreatörer kan arbeta mer kreativt med produkter genom att 

tillskriva nya attribut som den ursprungliga produkten inte har, vilket har paralleller till mediala 
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produkter (Eastlack & Raos 1989:71). Dessutom, utifrån resultatet, innebär samma strategi att 

varumärket kan bli mer mångsidigt och framträdande, vilket kan resultera i att konsumenterna får 

en uppfattning om att varumärket i fortsättningen passar in i många olika sammanhang samt att 

det bidrar till en ökning av erinrans- och igenkänningskapitalet, det vill säga, 

varumärkeskännedomen växer (Dahlén & Lange 2009:241-244). Ovan nämnda aspekter: 

varumärkesimage, budskapsdifferentiering och varumärkeskännedom ökar det kundbaserade 

varumärkesvärdet (Dahlén & Lange 2009:240). Vi kan därmed påstå att realtidskommunikation 

som strategi kan öka det kundbaserade varumärkesvärdet. Att förekomma i många olika 

kontexter och sammanhang gör också varumärket levande som en människa med personlighet 

menar respondenterna, vilket går ihop med Dahlén & Langes (2009:238) syn på 

varumärkespersonlighet.  

Dock skiljer sig deras resonemang en aning från respondenterna, då Dahlén & Lange (2009:238) 

menar att det är svårt att avgöra hur effektiv varumärkespersonlighet är, på grund av att det är 

omöjligt att säga om en särskild personlighet är bättre än någon annan, medan respondenterna 

menar att betydelsen inte ligger i att fokusera på en personlighet, utan att få varumärket att 

framstå som en människa med många olika sidor – såsom styrkar och svagheter, känslor och 

integritet. 

 

5.2.2 KONSUMENBASERAT VARUMÄRKESVÄRDE  

Utifrån teorin uppnås konsumentbaserat varumärkesvärde genom att förstå vad konsumenterna 

vill få ut av varumärket – vad som är värdefullt för dem (Dahlén & Lange 2009:250). Detta 

stämmer överens med resultatet, då vi fick fram att respondenterna arbetar mycket intensivt med 

att försöka förstå – att få insikt i – vilka värden det enskilda varumärket kan tillföra i människors 

liv. Vidare vittnar vårt resultat om att ett värde kan var ett praktiskt attribut för produkten, men 

också ett abstrakt värde såsom ett underhållningsvärde. Den kulturella kalender som bland annat 

har som funktion att fånga upp sådant som är populärkulturellt (trender och strömningar) och 

sedan bygga kommunikation på detta, har bidragit till att kommunikatören har utvecklat ett nytt 

sätt att förmedla värden till konsumenten. Hur värdet upplevs hos konsumenterna beror även på 

vilket situation de befinner sig i och därmed är det viktigt att förstå vilket värde kommunikatören 

ska tillföra i varje given situation. Det teoretiska begreppet ”hot buttons” är de attraktionskrafter 

eller idéer som lockar och motiverar människor. Uppgiften är att hitta dessa för att sedan 

appellera till olika teman såsom förhoppningar, ambition eller kärlek (Mårtenson 2009:406). Inom 

realtidskommunikation har hot buttons fått en ny innebörd, nämligen att inte enbart fokusera på 

vad som generellt motiverar människor, utan vad som attraherar och motiverar människor inom 

varje enskilt sammanhang. Varumärkessignaler är länken mellan företagets 

kommunikationsinsatser och konsumenternas varumärkesuppfattningar och innebär att 

varumärket skickar signaler (kommunikation) till konsumenterna som ska förmedla vad företaget 

står för och vad det kan göra för dem. Dessa ska bestå av företagets historia och nuvarande 

kommunikation. Det är viktigt att signalerna är tydliga, relevanta och trovärdiga (Erdem & Swait 

1998). Eftersom realtidskommunikation innebär att kommunicera frekvent kring saker som sker i 

omvärlden, är detta en strategi som gör att kommunikatören kan skicka fler varumärkessignaler 

som blir starkare då de bygger på befintlig energi.    
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5.3.1 KONTEXTEN 

Kontexten är, enligt respondenterna, en mycket viktig faktor i realtidskommunikation. Enligt 

kontextteorier beror uppfattningen av ett budskap på dess omgivning, där människors tolkning 

av information ofta baseras på närvarande tankestrukturer där påverkar mottagarens uppfattning 

av det och därmed dess effektivitet (Yi 1990, Yi 1991). Det stämmer överens med 

respondenternas syn på realtidskommunikation där det gäller att hamna i rätt sammanhang och 

försöka vara en del av kontexten, istället för att skapa egna kontexter och bli ett avbrott i 

människors vardag. Därför anses det vara viktigt att figurera i kontexter och situationer där man 

har relevans. Kampanjerna ”Rädda Fredagsmyset” och ”Naturligt vitaminvatten” är exempel på 

detta. Här var budskapen relevanta och anpassade efter en speciell kontext som människor redan 

samtalade om, varpå man kommunicerade lösningar på de aktuella problemen inom kontexterna. 

Och att lösa behov är, som vi senare kommer beröra, en viktig faktor inom 

realtidskommunikation. 

5.3.2 KONTEXTEFFEKTER 

Att även utnyttja kontexten anser respondenterna är en viktig del i realtidskommunikation då 

människor fattar beslut inom ramen av en kontext, samt då budskap vid utnyttjandet av 

kontexten kan få ett annat värde genom att framskjuta vissa attribut så att mottagarna uppfattar 

budskapet på ett speciellt sätt. Detta stämmer överens med primingteorin, vilken innebär att man 

påverkar mottagarens informationsbehandling genom att göra denna särskilt mottaglig för vissa 

attribut, vilket bland annat kan göras genom att utnyttja kontexten och låta den fungera som 

referensram och påverka mottagarens bearbetning av budskapet (Dahlén 2003:106). Därför anser 

Samuel att det inom realtidskommunikation är betydelsefullt att utgå från mottagarens nuvarande 

referenser och ta tillvara på allt som kan vara till fördel för budskapet. För som Patrick menar är 

det inte innehållet som anses vara viktigt, utan perceptionen av innehållet, varpå kontexten är 

oerhört viktig då den påverkar perceptionen.  

Primingteorin menar att när budskapets kontext förmedlar ett för mottagaren speciellt attribut, är 

det stor chans att mottagaren uppmärksammar det attributet, vilket leder till att attributet används 

vid tolkningen av budskapet. Hur ett budskap tolkas beror därför på vilka attribut som aktiveras 

av kontexten innan budskapet uppmärksammas av mottagaren. Hur kontexten binder samman 

budskapet kan därav påverka hur budskapet tolkas och upplevs hos mottagaren (Yi 1990). Detta 

stämmer överens med respondenternas syn på realtidskommunikation. Genom att anpassa 

budskapet till ett nyligen aktiverat attribut hos mottagarna kommer budskapet uppmärksammas 

lättare eftersom det sedan tidigare är relevant för dem. Respondenterna menar att 

kommunikationen på så sätt blir intressantare och relevantare eftersom den kopplas till en 

händelse eller situation. Det leder till att budskapet även uppskattas mer, eftersom mottagarna 

inte ser det som ett avbrott i det de gör, och det blir bara en förlängning eller ytterligare en 

möjlighet att prata om det. 

Att just anpassa till ett nyligen aktiverat attribut stämmer överens med primingteorin, vilken 

menar att ett nyligen aktiverat attribut kan påverka hur mottagaren tolkar och upplever ett 

budskap. Enligt Yi’s (1990) ”förvaringslådemodell” och Dahléns (2003:130) ”senaste-princip” 

minns människor sådant som de nyligen utsätts för, varpå de sedan använder denna information 
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vid bemötandet av ny sådan. Detta anser respondenterna vara en av de stora fördelarna med 

realtidskommunikation: eftersom budskapen anpassas efter aktuella händelser, situationer eller 

företeelser vilka människor har färska i minnet och är intresserade av, kan man få mycket gratis 

genom att surfa vidare på den energin och på så sätt få större utväxling på investerad 

marknadskrona. Därav ser vi att det är betydelsefullt att lokalisera dessa attribut och vara en del 

av saker som människor är intresserade, vilket kommer leda till att de uppmärksammar 

kommunikation. 

Kopplas detta till uses and gratificationsteorin, som menar att människor själva väljer vad de 

utsätts för (Balnaves et al. 2009:68-69), torde sådan information, som mottagarna själva valt att ta 

del av, placeras längre fram i minnet varpå budskap som anpassas efter detta lättare kommer att 

snappas upp då mottagarna kommer koppla samman budskapet med attributet eller händelsen 

som budskapet anpassats efter. Detta kan förenas med attributionsteorin, vilken menar att 

människor försöker hitta förklaringar till varför något inträffar (Coombs 2000:78-79). Om då ett 

budskap som en människa utsätts för är anpassat efter något som denna tidigare valt att ta del av 

och har färskt i minnet, torde personen lättare förstå varför denna utsätts för budskapet, till 

skillnad från budskap som inte är relevanta för mottagaren. Detta stämmer i sin tur överens med 

uses and gratificationsteorin som menar att relevansen ökar chansen att budskapet accepteras av 

mottagaren (Taylor et al. 2011). Teorin menar även att om det finns en överensstämmelse mellan 

personens behov och aktuellt innehåll i ett medium, såsom ett realtidskommunikativt budskap, 

ökar chansen att budskapet har effekt på personen (Balnaves et al. 2009:69-70), vilket stämmer 

överens med respondenternas syn på realtidskommunikation då relevans, problemlösande och 

värdeskapande anses vara dess viktigaste faktorer. 

Kopplas detta till kampanjerna ”Rädda Fredagsmyset” och ”Naturligt vitaminvatten” ser vi att 

man: 1. Utnyttjade befintlig energi och anpassade respektive kommunikation efter attribut som 

mottagarna själva hade bearbetat i och med de flitigt diskuterade händelserna i sociala medier. 

Det ledde till att de hade dessa attribut färska i minnet, vilket ledde till 2. Att mottagarna förstod 

varför de utsattes för dessa budskap och kommunikatörerna behövde inte kommunicera hela 

händelseförloppet eftersom mottagarna var engagerade i respektive frågor och de var redan 

medvetna om vad man anspelade på. Detta gjorde att 3. Budskapen var relevanta för mottagarna 

vilket ledde till att budskapen accepterades, och 4. Då det fanns en överensstämmelse mellan 

mottagarnas behov och budskapens kommunicerade förslag på lösningar på dessa skapades värde 

för mottagarna.  

För att anpassa budskap till kontexten anses det vara viktigt att bygga budskapen på någon typ av 

relevanta och intressanta attribut. Detta stämmer överens med framingteorin, vilken innebär att 

man för fram, eller ”ramar in”, en särskild aspekt eller synvinkel i ett budskap, samtidigt som man 

styr bort uppmärksamheten från andra aspekter (Zoch & Molleda 2006:281). För att anpassa 

kommunikationen efter en händelse, företeelse eller situation måste man lyfta fram vissa attribut 

eller aspekter för att passa händelsen och göra budskapet relevant. Framing innebär scheman för 

tolkning, vilka människor använder för att tolka och ge mening åt information (Zoch & Molleda 

2006:281-282).  I ”Rädda Fredagsmyset” ramade man in budskapet som en hjälp till att rädda 

Stockholmarnas fredagsmys, medan man i ”Naturligt vitaminvatten” valde att rama in budskapet 
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med att Brämhults vitaminvatten är det enda på marknaden som är nyttigt. Man uteslöt andra, för 

kontexten, irrelevanta aspekter för respektive varumärke och produkt. Detta visar att framing är 

betydelsefullt för realtidskommunikation. 

Att realtidskommunikation ska söka vara en del av människor vardag, och inte ett avbrott i 

denna, kan kopplas till attributionsteorin. Denna teori menar att attributen är viktiga då de 

påverkar hur människor känner och beter sig vid olika situationer och händelser, varpå förståelse 

för hur människor skapar attribut av situationer och händelser gör det möjligt att förutse deras 

reaktioner på dessa (Coombs 2000:78-79). Detta stämmer överens med respondenternas syn att 

det är viktigt att anpassa kommunikationen efter mottagarna.  

 

5.4 SAMTALSÄMNEN  

Vidare utifrån resultatet har vi fått fram att dagens tekniska infrastruktur har omöjliggjort det 

traditionella sättet att sända ut budskap, och att det istället gäller att skapa samtalsämnen, vilket 

innebär att tillföra värden i människors tillvaro för att på så sätt bli en del vad människor är 

intresserade av – att bli en del av deras kontext och samtal, istället för att bli ett avbrott i dem. 

Sensemaking-teorin, i likhet med kontexten och attributionsteorin, innebär att människor skapar 

mening i mötet med dagliga upplevelser – såsom kommunikation – och att meningskapandet 

skiljer sig beroende på situation, tid och rum (Walker 2006:394-396). Som vi tidigare nämnt 

innebär denna teoretiska princip att människor tolkar kommunikation olika beroende på vilken 

kontext de befinner sig i, vilket förklarar varför det är viktigt att tillföra samtalsämnen anpassade 

efter varje enskilt sammanhang, istället för att sända ut samma oföränderliga budskap. I sin tur 

förklarar detta varför det är på tiden att ersätta 360 graderskommunikation (integrerad 

kommunikation med ungefär samma innehåll) med 365 dagarskommunikation som innebär att 

hela tiden finnas tillgänglig och tillföra inslag i de kontexter där samtalen förs.  

Dessutom vad det gäller realtidskampanjer är det viktigt att människor genomför en social 

handling – via digitala medier som i verkligheten – tillsammans med en grupp människor vari de i 

interaktionen får ut ett värde; det vill säga att det finns ett socialt objekt. Vidare måste det ske i en 

särskild kontext vid en given tidpunkt. Kampanjen ”Rädda Fredagsmyset” hade till exempel 

aldrig blivit av utan dessa komponenter och samband. Detta stämmer fullkomligt överens med 

sensemaking som även innebär att mottagaren skapar mening i interaktion med andra människor, 

såsom när de delar med sig av tankar, åsikter och erfarenheter (Weick 1995:4-6). Här har även 

situationsteorin ett viktigt inslag, eftersom den innebär att förstå hur människor kan utveckla 

gemensamma attityder och beteenden; att de till en början är separerade från andra som har 

liknade problem, men att de i ett nästa steg utvecklas till grupper vari de delar gemensamma 

preferenser.  Denna process är, liksom sensemaking, situationsanpassad. Det sker enbart i 

förhållande till särskilda kontexter (Grunig & Hunt 1984, Grunig & Repper 1992:136).  

Samtidigt ökar möjligheten att människor kommer genomgå denna mening- och 

interkationsprocess om det kommunicerade innehållet stämmer överens med människors reella 

verklighet (Walker 2006:394), vilket återigen går att koppla ihop med ”Rädda Fredagsmyset” då 

innehållet och lösningen i kampanjen var anpassat efter den unika händelse och situation som 

berörde människor i Stockholmsområdet just för tillfället, deras verklighet. Här ser vi att man 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

46 
 

inom realtidskommunikation arbetar intensivt med att finna – vad det är för faktorer som får 

människor att tillskriva budskap mening – vilket enligt Walker (2006:406-407) ger djupare och mer 

meningsfull förståelse för mottagarna och som sedan ger en mer tillförlitlig kunskap som 

kampanjer sedan kan baseras på. 

 

5.5 MÄNNISKOFÖRSTÅELSE 

Inom digital realtidskommunikation används inte de traditionella målgruppsvariablerna, med 

utgångspunkt från vad majoriteten av respondenterna anser. Orsaken till detta är att fokus ligger 

på att få den innersta kretsen att sprida kommunikationen, det vill säga den grupp människor som 

innehållet är relevant för. Förespråkare för sensemaking-teorin anser också att traditionella 

variabler är oanvändbara, då fokuset ligger på att se människor i en pågående process (Walker 

2006: 393). Vidare kan detta återkopplas till realtidskommunikation eftersom det är mycket 

viktigt att förstå att människor fungerar olika beroende på kontext (tidigare beskrivet). Dessutom 

är denna teoretiska tankegång förenat med realtidsregi och process and people, eftersom dessa 

två strategier innebär att studera hur människor formas i en process – som hur de reagerar och 

agerar, när de i realtid tar del av kommunikation i digitala medier. Detta är också förenat med 

Dervins (1998) uppfattning att det finns fyra enkla och centrala punkter för att förstå människor 

(mottagaren): tänk på människor, tala med dem, ställa frågor till dem och ge dem ett innehåll som 

har betydelse för dem.   

 

5.6 KÖPTA MEDIER VS DIGITALA – SCHEMAPLANERING  

Den kulturella kalendern är en strategisk övergripande schemaplanering som ska inringa särskilda 

tillfällen då kommunikationsaktiviteter ska äga rum. Denna ska, till skillnad från en traditionell 

marknadsplan, förutspå särskilda parametrar som ska tilldelas resurser, pengar och tid vilket gör 

att den skapar en beredskap för att utforma kommunikation när något händer i realtid. Den 

kulturella kalendern är således ett nytt slags medieschema som är helt anpassat efter det som sker 

i omvärlden. Denna skiljer sig på många sätt från ett frekvensschema. Detta eftersom att man – 

utifrån den kulturella kalendern – har en annan syn på hur frekvens kan uppnås, att istället för att 

upprepa kommunikationen tills maximal effekt är uppnådd, innebär det att kommunicera vid 

särskilda tillfällen, inom givna kontexter med målet att mottagaren tillsammans med andra sprider 

vidare innehållet – och att man därigenom uppnår frekvens. Här är det också viktigt att inse att 

det finns en strategisk tanke med att väcka latenta intressenter till liv och göra dem aktiva för att 

de därigenom ska sprida innehållet och öka kraften i frekvensen, vilket inrymmer Bridges & 

Nelsons (2000:103) och Botan & Taylors tankar om situationsteorin (2004). 

Även om den kulturella kalendern är ett mycket väsentligt verktyg för realtidskommunikation, 

kan företag inte bortse från traditionella mediescheman. De måste exponera kommunikation i 

traditionella medier, annars riskerar företaget att haverera när det gäller försäljning. Det innebär 

att företag fortfarande, trots nya alternativ i icke-köpta digitala kanaler, måste fortsätta följa de väl 

beprövade tumreglerna vad det gäller medieplanering (Eastlack & Rao 1989:57-71). Men däremot 

visar vårt resultat att företag inte ska hänga upp all sin kommunikation enbart på förbestämda, 

traditionella och köpta kanaler, utan att de bör spara 20-30 procent av pengarna – utan att 

definiera i vilken kanal de ska placeras i. Detta eftersom det finns en möjlighet att lägga dessa 
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ekonomiska resurser på kommunikation som sker i realtid via digitala kanaler, vilket kallas 

planerad spontanitet, vars syfte är att uppnå större effekt än vad traditionella mediescheman ger och 

till lägre kostnad. Därmed kan vi påstå att planerade spontanitet är ett slags kreativt medieschema 

(Dahlén & Lange 2009:497). 

Vidare bortser digital realtidskommunikation från räckviddsschema, då fokus ligger på att få 

spridning i digitala medier och inte att integrera kommunikation i så många mediekanaler som 

möjligt för att uppnå stor effekt. Dessutom skiljer sig uppfattningen fullkomligt ifrån Blitz-

scheman, då syftet är att kommunicera samtalsämnen och inte ett bombardemang av budskap 

(Naples 1997, Predrick & Zufryden 1993). Däremot när kommunikatören arbetar med 

realtidsregi och 365 dagarskommunikation tillämpas ett kontinuitetsschema, då det gäller att 

tillföra kommunikation över tid genom att hela tiden vara tillgänglig och addera innehåll till 

befintliga kontexter och samtal. Dock går inte dessa helt och hållet ihop, då fokus inom 

realtidsregin ligger på att införa nya sociala objekt under tidens gångs – och inte att upprepa 

samma budskap (Ephron 1995). Vidare ökar vikten av att arbeta med realtidsregi och planerad 

spontanitet, om vi tittar på teorin om omvärldsbevakning som säger att kommunikatörer inte kan 

hålla fast vid sina först planerade strategier i och med att omvärlden ständigt förändrats 

(Falkheimer & Heide 2003:55-56), vilket står i motsats till teorin om viral marknadsföring som 

menar att överdriven planering och ingripande kan försämra en viral kampanj. Även realtidsregi 

säger emot denna teori, eftersom realtidsregi innebär kontinuerligt arbete med en kampanj, även 

när den lanserats, medan teorin om viral marknadsföring menar att kontrollen av kampanjen bör 

släppas vid lansering (Kaplan & Haenlein 2011).  

 

5.7 VIRALA BUDSKAP 

Enligt Kaplan & Haenlein (2011) finns det tre kriterier för att lyckas få en kampanj att bli viral: 

rätt människor måste få rätt budskap under de rätta omständigheterna. Enligt respondenterna 

gäller även dessa tre kriterier för realtidskommunikation. Det är dock omöjligt att säga vilka de 

rätta kriterierna är, eftersom det beror på varumärket, kategorin och utmaningen vilket gör att 

varje situation blir unik. Men överlag menade respondenterna att det inte spelar någon roll om ett 

budskap snappas upp av 50 miljoner eller 5 000 människor, huvudsaken är att det är rätt 5 000 

människor som tar del av budskapet. Och för att kunna skapa det rätta budskapet så måste det 

finnas en tydlig och relevant koppling mellan varumärket och händelsen som sker i realtid. På så 

sätt menade man att budskapet inte blir ett avbrott i människornas liv, vilket ökar möjligheten att 

kommunikationen sker under rätt omständigheter. Det gäller inte att vara tidig på bollen, utan 

vara på bollen i rätt tidpunkt. Därför måste budskapet vara en del av vad människor redan är 

intresserade av, och tillföra värden i människornas tillvaro och bli den del av deras kontext istället 

för att skapa egna kontexter. 

På Internet och sociala medier är en faktor till att människor söker upp marknadskommunikativa 

budskap att de vill dela med sig av dessa med andra (Taylor et al. 2011). Att få budskap att spridas 

viralt anser respondenterna vara en viktig ingrediens i realtidskommunikation, men inte viktigare 

än inom andra kommunikationsinsatser. Enligt teorin om viral marknadsföring är fördelen med 

virala kampanjer att kommunikationen upplevs av konsumenter som en mer trovärdig källa till 

information, jämfört med budskap som förmedlas via traditionella metoder (Kaplan & Haenlein 
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2011, Mangold & Faulds 2009). Därav söker respondenterna inom realtidskommunikation att få 

andra att sprida budskapet än företaget bakom det, då de anser att det finaste betyget man kan få 

är när kunderna själva rekommenderar produkten eller varumärket till sina vänner.  

Enligt teorin om viral marknadsföring är budskap som är roliga, överraskande, enkla och 

engagerande mer troliga att spridas än budskap som inte infattar något av dessa kriterier (Kaplan 

& Haenlein 2011, Mangold & Faulds 2009). Inom realtidskommunikation anser respondenterna 

att en viral kan bli en effekt om man gör något på ett ödmjukt och insatt sätt som skapar värde i 

människors liv. Men man tycker samtidigt att det är svårt att nämna gemensamma faktorer för att 

få ett budskap att spridas eftersom varje kommunikationsaktivitet är unik. Viralt anses vara något 

som förtjänas om kommunikationen är intressant, innovativ, användbar, underhållande, kreativ, 

inbjudande och lekfull samt överraskande (förutsatt att den är relevant), varpå dessa faktorer ofta 

är återkommande. Därutöver tycker respondenterna, exklusive Samuel, att produkten måste vara i 

centrum och värdig att spridas vidare, förutsatt att mottagarna inte tvingas av avsändaren att 

sprida budskapet vidare, vilket stämmer överens med teorin om viral marknadsföring som menar 

att det är negativt (Kaplan & Haenlein 2011). Genom användandet av dessa faktorer kan budskap 

sticka ut från mängden, vilket Dahlén (2003:117-118) menar är viktigt för att inte 

kommunikationseffekten ska minska.  

Enligt teorin om viral marknadsföring räcker det inte att enbart använda sig av viral 

kommunikation som ensamt kommunikationsverktyg, utan det behöver backas upp av andra 

kommunikationsformer (Kaplan & Haenlein 2011). Detta stämmer överens med respondenternas 

syn på realtidskommunikation, vilket idag ses som en smal och liten kommunikationsaktivitet, 

varför köpt media ofta kan fungera som ett komplement för att effektivisera kommunikationen.  

 

5.8 OMVÄRLDSBEVAKNING 

Enligt respondenterna är omvärldsbevakning essentiellt för realtidskommunikation. Genom 

omvärldsbevakning har de möjlighet att vara en del i omvärldens samtal. Respondenterna menar 

att omvärldsbevakningen hela tiden blir viktigare då människor idag har många och breda 

intressen, vilka hela tiden ökar. Omvärldsbevakning ger dem även en möjlighet att försvara 

kommunikationsaktivitetens effekt eftersom det går räkna vad insatsen ger på ett effektivt sätt. 

Omvärldsbevakning hjälper respondenterna att vara på bollen i rätt tidpunkt för att på så sätt 

maximera utnyttjandet av händelses energi. Detta kan vi koppla till ”Rädda Fredagsmyset”. Här 

var man inte först på bollen och skapade kampanjen så fort Finanslandstingsrådet hade jämfört 

priserna med chipspåsar. Istället väntade man in människors reaktioner på nyheten i sociala 

medier, varpå nyheten spred sig till ännu fler personer. Det gjordes till och med en speciell 

”chipsräknare” som konverterade alla möjligt saker till dess värde i chipspåsar. Det var först efter 

detta, när stämningen var rätt i de sociala medierna, som man skapade ”Rädda Fredagsmyset”, 

vilket gjorde att kampanjen fick större genomslagskraft. 

Ett användningsområde inom omvärldsbevakning är möjligheten att utnyttja omvärldens 

förändringar för att skapa en kommunikationskampanj. Genom att analysera samhälls- och 

marknadsläget kan ett företag finna ett lämpligt kommunikativ läge för en aktion om en viss sak 
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(Larsson 2008:101-102). Här ser vi att exemplet ovan är ett bevis på detta, vilket även Brämhults 

kampanj ”Naturligt vitaminvatten” är. Genom omvärldsbevakning fann man att ett samtal 

pågick, både på dagordningen och i sociala medier, om att vitaminvatten var onyttiga på grund av 

dess sockertillsatser. Av det fann man ett kommunikativt läge att utnyttja denna energi till att 

lansera ett naturligt och nyttigt vitaminvatten som människor enkelt kan skapa själva. 

Därav anser respondenterna att det inom realtidskommunikation är viktigt att hålla att hålla koll 

på vad som är uppe på dagordningen. Enligt dagordningsteorin påverkar dagordningen vad 

människor samtalar om och en stor del av vardagliga konversationer består av ämnen som är på 

dagordningen. Ju mer media betonar och lyfter fram ett ämne, ju mer ändrar publiken 

uppfattningen om vikten av detta (Balnaves et al. 2009:65-67). Hade inte Finanslandstingsrådets 

chipsuttalande och onyttigt vitaminvatten existerat på dagordningen, hade inte heller 

kampanjerna genomförts eftersom människor då inte hade samtalat lika mycket om det på sociala 

medier och det hade inte funnits någon energi att surfa på. Därför ansåg respondenterna att det 

är viktigt att fokusera på att vara en del av det dagliga nyhetsflödet, för att på så sätt vara en del 

av människors samtal.  

 

5.9 PROBLEMDEFINITION  

Att ha ett tydligt definierat problem är lika viktigt oavsett om kommunikatören arbetar med 

realtidskampanjer eller planerade traditionella kampanjer. Däremot innebär 

realtidskommunikation ständig och frekvent närvaro i digitala medier, vilket ökar möjligheten för 

företag att proaktivt hitta problem och sedan kapitalisera på denna företeelse genom snabba 

lösningar, vilket i sin tur gör att det blir effektivare att påverka, förändra, förbättra och bästa 

möjliga mån lyckas lösa det uppkomna problemet. Därmed är det en strategi från praktiken som 

tillför ett viktigt inslag i issues management (Botan & Taylor 2004, Bridges & Nelson 2000:97). 

Dessutom vittnar vårt resultat om att plocka upp ett problem i realtid och sedan skapa 

kommunikation utifrån det, effektiviserar konsten av att fånga journalisterna intresse då det är 

mycket intressantare att skriva om sådant som sker här och nu i stundens hetta. 

 

5.10 SJÄLVUPPSÖKANDE BUDSKAP 

Enligt uses and gratificationsteorin är människor inte passiva varelser som styrs av media och 

budskap, utan människor selekterar media och budskap självmant för att tillfredställa behov 

(Balnaves et al. 2009:68-69). Teorin stämmer överens med respondenternas syn på 

realtidskommunikation, där budskapen ska vara utformade så att människor själva söker upp 

dessa, vilket kan ses som ett arbetssätt för att realtidskommunikationen inte ska vara ett avbrott i 

människors vardag. Arbetssättet stämmer överens med uses and gratificationsteorin, vilken menar 

att oväntade och störande budskap, främst inom den digitala miljön, får konsumenter att avsevärt 

undvika det kommunicerade budskapet (Cho & Cheon 2004), och att självuppsökande budskap 

har positiv effekt på mottagaren (Balnaves et al. 2009:69-70). Inom realtidskommunikation ser 

respondenterna behovslösande tillsammans med värdeskapande som viktiga faktorer för att få 

mottagarna att söka upp och acceptera budskap. Det har lett till att det är mindre viktigt att 

fokusera på vad avsändaren vill säga och mer på vad mottagaren behöver eller vill höra, vilket 

även stämmer överens sensemaking-teorin och Dervins (1998) tankar att det enbart är genom att 



En lektion i realtidskommunikation Bergström & Hafelt 

50 
 

undersöka vad innehållet har för betydelse för människor som kommunikatören kan förmedla 

budskap som mottagaren är i behov av. Vidare menar uses and gratificationsteorin att om 

budskapen är värdeskapande så frambringas en positiv attityd gentemot avsändaren hos 

mottagarna, där detta värde främst är av underhållande karaktär, följt av informationskaraktär 

(Dahlén 2003:124, Taylor et al. 2011). Inom realtidskommunikation anser respondenterna, som 

tidigare nämnt, att detta värde skapas om budskapen är underhållande, användbara eller 

innovativa. Dock anser man främst att budskapet måste vara relevant för mottagaren för att 

värde ska skapas, vilket återigen stämmer överens med uses and gratificationsteorin som menar 

att relevansen ökar chansen att budskapet accepteras av mottagaren (Taylor et al. 2011). 
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6.1 SLUTSATS 

I följande kapitel binds svaren på frågeställningarna ” Hur arbetar kommunikatörer i realtid med att anpassa 

kommunikation och budskapsstrategier efter särskilda situationer, händelser och företeelser?”, ”Hur skiljer sig 

strategierna mot traditionella kommunikationsstrategier?” samt ”Vilka fördelar finns med 

realtidskommunikation?” samman i en löpande text. Frågeställningen ”Vilka nackdelar finns med 

realtidskommunikation?” besvaras enskilt i slutet av detta kapitel. 

Innan kommunikatören etablerar en realtidsstrategi för ett företag, måste denna börja i grunden 

med att utgå från produkten och varumärket och vad det är för värde som man kan tillföra mottagarna. 

Det kan dels vara ett praktiskt värde såsom ett par skor som är vattentäta och har bra fotfäste, 

men främst ett socialt, emotionellt och abstrakt värde såsom en film med en gorilla som spelar 

trummor till Phil Collins. Många gånger är det sistnämnda värdet effektivare, då människor är 

känslomässiga och emotionella varelser. För att förmedla ett värde som mottagaren eftertraktar är 

det viktigaste att fokusera mindre på vad avsändaren vill säga och mer på vad mottagaren 

behöver höra, samt att kommunikationen har relevans för människor såsom att den är 

användbar, underhållande eller innovativ. Först då kan kommunikatören lösa människors behov. 

Detta ökar även möjligheterna att mottagaren frivilligt söker upp kommunicerade budskap, vilket 

man inom realtidskommunikation arbetar efter, vilket har fördelen att kommunikationen 

uppskattas mer. 

En grundpelare inom realtidskommunikation är att arbeta med att hitta tydliga och relevanta 

kopplingar mellan varumärket och händelsen som kommunikationen i realtid anpassas efter, för 

att snabbt hitta en idé om hur man kvickt kan kapitalisera på företeelsen och surfa på händelses 

energi.  

Detta är den största fördelen med realtidskommunikation: att man får mycket gratis av att surfa 

på en befintlig energi, och på så sätt få större utväxling på investerad marknadskrona. Dessutom 

har man spridningsmässigt potential att nå nya målgrupper vilka annars inte hade varit intresserad 

av produkten eller varumärket, eftersom man blir en del av ett relevant samtalsämne. Därmed blir 

det enklare att rekrytera nya konsumenter.  

Detta gör att omvärldsbevakningens betydelse har en annan roll inom realtidskommunikation 

jämfört med traditionella kommunikationskampanjer. Omvärldsbevakningens uppgift är att hitta 

dessa kontexter vari varumärket har relevans, såsom gratisutdelning av chipspåsar i Stockholms 

tunnelbana, när SL höjde priset på busskort med tre chipspåsar med kommunikationen ”Rädda 

fredagsmyset”. Här är saliens ytterst viktigt att tillämpa då det gäller att påverka människor i exakt 

rätt tillfälle. Det gäller således att finna rätt kontext i förhållande till innehållet i 

kommunikationen, istället för att skapa egna kontexter och bli ett avbrott i människors vardag. 

Därav är kontexteffekter viktiga att utnyttja i realtidskommunikation. Genom kontexteffekter kan 

kommunikationen få ett annat värde genom att framskjuta vissa attribut så att mottagarna 

uppfattar budskapet på ett speciellt sätt. Och genom att utgå från mottagarens nuvarande 

referenser kan budskapet uppmärksammas lättare eftersom det sedan tidigare är relevant för dem. 

Fördelen är att budskapet uppskattas mer eftersom mottagarna inte ser det som ett avbrott i det 

de gör, utan det blir en förlängning eller ytterligare en möjlighet att prata om det. 
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Därför innebär realtidskommunikation att kommunicera samtalsämnen genom att tillföra ett 

relevant innehåll i redan befintliga samtal i digitala miljöer, vilket gör att realtidskommunikatörer 

bortser från att kalla kommunikationen för budskap. Denna kommunikationsstrategi är det enda 

sättet att tillföra värden i människors tillvaro. Detta har även resulterat i att kommunikatörer 

inom området arbetar efter ett alternativt medieschema som kallas kulturell kalender och planerad 

spontanitet, vilka innebär att exponering av kommunikation sker vid givna tidpunkter efter 

särskilda händelser med syfte att få mottagarna att interagera med varandra kring ett socialt objekt 

och att de därigenom sprider vidare innehållet – vilket resulterar i hög frekvens. En orsak till 

varför denna strategi är implementerad är för att det finns en extremt stark spridningskraft mellan 

människor på Internet om man kommunicerar något som människor får ut ett värde av att sprida 

vidare. Därför skiljer sig även målgruppsförståelsen på så sätt att man försöker hitta den innersta 

kärnan i en målgrupp – de som verkligen är intresserade av innehållet och som verkligen får ut ett 

värde av att dela med sig av det till sina nära och kära. Fördelen med detta är att människor litar 

mer på kommunikation som kommer från en bekant, och det bästa betyget kommunikationen 

kan få är när andra sprider den vidare. Traditionella parametrar såsom demografi, geografi och 

livsstil används därför aldrig. Andra faktorer som är viktiga i utformningen av 

realtidskommunikation för att uppnå spridning och få kommunikationen att bli viral är att den 

ska vara oväntad, kreativ, underhållande, inbjudande och lekfull. 

Att arbeta med realtidskommunikation kräver blod, svett och tårar, då realtidsregi är 

realtidskommunikatörernas arbetssätt som innebär att lansera kampanjer, men även att fortsätta 

arbeta intensivt under kampanjens gång, och med hjälp av digitala kanaler, justera och tillföra 

kommunikation som är anpassad efter människors intressen. Detta är ett processbaserat 

arbetssätt som skiljer sig från traditionella metoder, där arbetet oftast slutar så fort kampanjen är 

lanserad. En fördel med realtidsregi är att det är enklare att förstå mottagaren, eftersom man i 

samtalen verkar tillsammans med mottagaren. Realtidsregi innebär 365 dagarskommunikation, vilket 

går ut på att vara tillgänglig och att vara en del av det dagliga nyhetsflödet varje dag. Detta är 

inom realtidskommunikation den nya ersättaren för integrerad 360 graderkommunikation, som 

innebär att alla medier ska vara förenliga med ett och samma budskap. 

 

VILKA NACKDELAR FINNS MED REALTIDSKOMMUNIKATION? 

Ovetskap om relevans. Enkelt uttryckt kan man, istället för att surfa på vågen, drunkna i den. 

Detta anses vara den främsta nackdelen – att man inte kan veta om kommunikationen är 

tillräckligt relevant. Kommunikatörer kan ha magkänsla och göra allt rätt för att vara relevant, 

men ändå drunkna i händelsens energi. Det leder till att det finns en osäkerhet i att prognostisera 

effekt, vilket många företag kräver för att våga utföra en kommunikationsinsats. 

Inget track record. Eftersom varje kommunikationsinsats är unik, blir en nackdel att det inte 

finns någonting som säger att det man gör är rätt, eftersom man inte kan titta bakåt och kolla om 

det gjorts tidigare. Även här vill företag gärna ha detta som en slags garanti eller säkerhet på att 

kommunikationen kommer ge önskad effekt.  

Hierarki. Även hierarki kan vara till nackdel. Stora företag och organisationer kräver 

godkännande från flera instanser, vilket omöjliggör realtidskommunikation. Detta leder till att 
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kommunikatörer måste ha befogenhet att utföra realtidskommunikation för att göra den så 

effektiv som möjligt, vilket försvåras i stora företag med djupgående hierarkier.   

Kritik. Eftersom realtidskommunikationen i mångt och mycket går ut på att bli en del av ett 

sammanhang måste man även stå till svars inom detta sammanhang. Det gör att det krävs ett 

ansvar och att man står upp bakom kommunikationen som tillförs i sammanhanget, och om man 

inte lyckas med detta är det förstås en nackdel.  

••• 

Innan denna studie fanns det inte några teoretiska idéer om realtidskommunikation. Det var en 

tom fläck på kartan. Genom denna studie har vi börjat fylla i denna tomma fläck med inhämtad 

empiri. Vi har utifrån vad som sker i praktiken fått fram att realtidskommunikation är en 

budskapsstrategi som är en del av budskapsdifferentiering – eftersom den möjliggör att man kan 

tala om produkten utifrån andra värden än enbart dess USP, nytta och produktattribut – att den 

stärker varumärkesimagen och varumärkeskännedomen samt är ett sätt att skapa 

varumärkespersonlighet. Men också att kommunikationsformen innehåller andra inslag – 

kulturell kalender och planerad spontanitet – som utvecklar teoretiska idéer kring 

schemaplanering samt alternativa sätt att arbeta med målgruppsförståelse. Detta har forskare 

aldrig tidigare konstaterat, men vi vill nu hävda att realtidskommunikation som budskapsstrategi 

tillför nya inslag från empirin till teori. Dessutom har vi utvecklat rådande realtidskommunikativa 

begrepp med nya termer och innehåll.  

Realtidskommunikation kan vara en lösning på problemet som framkom i studien av Truong et 

al. (2011), vilka påvisade att traditionella budskapsstrategier inte lämpar sig inom digital 

kommunikation. Eftersom realtidskommunikation innebär att vara en del av människors vardag 

och inte störa i denna, torde det även vara en lösning på ytterligare ett problem i samma studie; 

att kommunikatörer inte vet hur de ska tillgodose konsumenters önskan om icke störande 

budskap, eftersom relevans är en av tre grundpelare inom realtidskommunikation. Att utnyttja 

kontexten, i likhet med Yi’s (1990, 1991) studier, är tillsammans med tidpunkt de andra 

grundpelarna. 

Resultatet av dessa grundpelare är att realtidskommunikationen skapar värde för mottagaren, 

vilket kan kopplas till studien av Taylor et al. (2011) som påvisade att om värde skapas så 

kommer kommunikationen att uppskattas av mottagarna. 
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6.2 REALTIDSKOMMUNIKATIVA BEGREPP 

Följande begrepp uppkom under arbetet med studien och är förknippade med fenomenet 

realtidskommunikation.  

KULTURELL KALENDER 

Den kulturella kalendern tillför nya inslag till schemaplanering, då detta är ett nytt medieschema, 

som till skillnad från tidigare mediescheman innebär att planera kommunikation utifrån det som 

sker i omvärlden.  

PLANERAD SPONTANITET 

Planerad spontanitet är kopplat till den kulturella kalandern och är ett nytt slags kreativt 

medieschema, då schemat bryter traditionella tumregler för huruvida man spenderar 

kommunikationskapital, genom att man sparar en viss del av kapitalet utan att definiera vilket 

medieformat kapitalet i framtiden ska placeras i, då pengarna förväntas spenderas på händelser 

som sker omedelbart i realtid.     

REALTIDSREGI  

Realtidregi är ett nytt begrepp för ett processbaserat arbetssätt för kommunikatörer. Begreppet 

har utvecklats tack vare framväxten av nya digitala möjligheter. Strategin fungerar enbart inom 

digitala kanaler då den innebär att addera och tillföra ny kommunikation omedelbart under tiden 

en kampanj pågår.  

ISP 

ISP står för Interesting Selling Proposition och är en utveckling av begreppet USP (Unique 

Selling Proposition), vilket innebär att det finns en möjlighet att göra varumärket intressantare 

genom att det framträder i nya sammanhang. Begreppet skiljer sig från USP på så sätt att man kan 

tala om varumärket utifrån andra proportioner än enbart unik säljande poäng. Begreppet har vuxit 

fram till följd av ett konstaterande att företag som företeelse i grunden är ointressanta, men att de 

kan bli intressanta i särskilda sammanhang.  

365 DAGARSKOMMUNIKATION 

365 dagarskommunikation är ett nytt begrepp och utmanare till det redan etablerade begreppet 

integrerad 360 dagarskommunikation, då denna strategi innebär att finnas tillgänglig och tillföra 

nya inslag i de kontexter och samtal man har relevans i, till skillnad från att ha ett oföränderligt 

budskap i alla mediekanaler. 
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7.1 DISKUSSION 

Även om vi idag kan peka på fler fördelar än nackdelar vad det gäller hur kommunikatörer 

arbetar med realtidskommunikation, kvarstår det många frågetecken då många kommunikatörer 

inte förstår hur man ska arbeta med detta. Det är enbart ett fåtal kommunikatörer inom Sveriges 

gränser som arbetar efter realtidskommunikationens princip – relevans, kontext och tidpunkt. 

Samtliga tre aspekter måste vara förenade. Problemet är inte kontext, inte heller tidpunkt – 

problemet är att relevansen försummas. Ytterligare ett problem är att realtidsinsatserna idag är 

små och smala, vilket beror på att många företag saknar mod när det gäller att utveckla nya sätt 

att kommunicera, vilket gör att de håller fast vid gamla kommunikativa traditioner som att 

sponsra stora evenemang och att lägga budgetar på påkostade reklamfilmer. Problemet är också 

förhållandet mellan kommunikatörer och dess uppdragsgivare, att hierarkiska strukturer gör det 

svårt att för realtidskommunikation att få genomslag. 

Även om vi kan peka ut vad det är som sätter käppar i hjulet för realtidskommunikationens 

utveckling, är det häpnadsväckande att fler företag inte arbetar med denna strategi i digitala 

kanaler, då det finns forskning som visar att den digitala kommunikationen behöver förbättras. 

Och även om vi har påvisat att det har sina förklaringar, vill vi lyfta problemet att företag 

fortsätter att tillämpa föråldrade kommunikationsstrategier i digitala kanaler – framför allt då 

Internet är det snabbaste växande mediet för kommunikatörer och att det i framtiden bara 

kommer fortsätta att växa. 

En viktig fråga kvarstår: Hur kommer realtidskommunikation att utvecklas? Så länge företag 

fortsätter att ha ett tunnelseende och inte inser att det även finns nya kommunikationsalternativ, 

kommer utveckling gå med små steg. Realtidskommunikation innebär inte att företag ska kassera 

traditionella kommunikationsformer. Dessa behövs också. Men att enbart satsa på traditionella 

kommunikationsformer kan liknas vid att kasta pengar i sjön. Realtidskommunikation kan hjälpa 

företag att hitta fler tillfällen att kommunicera och bli mer relevanta för rätt typ av människor, 

vilka kommer att sprida deras produkter och varumärken vidare till andra, vilket kommer att 

skapa värde och spara pengar. Och realtidskommunikation är, egentligen, inget svårt. Som Patrick 

uttrycker det: 

”Realtidskommunikation innefattar enkel och sund bondlogik. Det är mycket snack om att det är konstigt och 

svårt, men det är lika svårt som att träffa kompisar.” 

7.2 FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA STUDIER 

 

• En studie där man undersöker realtidskommunikation ur ett mottagarperspektiv. Ett exempel 

skulle kunna vara att undersöka mottagandet av budskap som i realtid anpassats efter en 

situation, händelse eller företeelse. Här kan man jämföra hur människor uppfattar dessa budskap 

komparerat med vanliga, traditionella budskap, genom att exempelvis skapa fiktiva budskap där 

ett budskap anpassats efter en särskild situation, händelse eller företeelse, medan det andra 

budskapet skapats enligt traditionella strategier.  
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• En studie som undersöker hur realtidskommunikationen ser ut om fem år. Har det blivit 

vanligare att tillämpa denna kommunikationsstrategi? Vad har utvecklats och vad har förändrats? 

Genom att göra en kvalitativ studie skulle man kunna undersöka vad som har förändrats och 

utvecklats, och genom en kvantitativ studie skulle man kunna undersöka hur många som 

tillämpar realtidskommunikation, samt i vilken mån de tillämpar det. 

• En studie skulle kunna undersöka särskilda delar inom realtidskommunikation. Ett exempel är 

att göra direktobservationer av hur man arbetar med 360 graderskommunikation och realtidsregi. 

Den som lever får se. 
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Intervjumanual. 

- Vad är din roll på byrån? 

- Hur länge har du arbetat i kommunikationsbranschen? 

- Vad har du för utbildning? 

- hur kommer det sig att du valde denna bransch? 

 

Vad är din kunskap/erfarenheter om att i realtid anpassa kommunikation efter situationer, händelser 

och företeelser? 

- Berätta om din uppfattning av realtidskommunikation. 

- Hur är det att arbeta med detta? Fördelar/nackdelar? 

Har möjligheten att kommunicera i realtid ökat i takt med utveckling av digital media? 

- Hur? På vilket sätt? 

 Vad anser du om viral marknadsföring? 

- Hur arbetar du med viral marknadsföring? 

Ingår det i en övergripande strategisk planering att utforma kampanjer i realtid? 

 

Vilken roll har omvärldsbevakning? 

 

Beskriv grundförutsättningarna för en kampanj som ska genomföras i realtid? 

 

Vilken roll har mottagaren i realtidskommunikation?  

- Hur arbetar ni för att mottagarna ska välja att ta emot era budskap i realtidskommunikation? 

 

Vad är dina tankar kring kontexten som budskapet förmedlas i (ur ett 

realtidskommunikationsperspektiv)?  

- vad är dina tankar kring kontexteffekter (ur ett realtidskommunikationsperspektiv)?  

- vad är dina tankar kring utnyttjandet av människors attribut (ur ett realtidskommunikationsperspektiv)?  

 

Berätta om realtidskommunikationens betydelse när det gäller att förändra, förbättra och i bästa fall 

lösa problem som är kopplade till ett berört varumärke?  

- Berätta om betydelsen att utgå ifrån problem när man kommunicerar i realtid, i jämförelse med andra 

kampanjer?  

- Innebär det att mediernas roll är särskilt viktiga när man utformar kampanjer i realtid?   

 Berätta om den önskade effekten – långsiktigt som kortsiktigt?  

- skiljer sig den önskade effekten från andra kampanjer? 

Det är, enligt våra undersökningar, inte vanligt med realtidskommunikation än, hur kommer man i 

framtiden att se på det?  

Har du något du vill tillägga som inte tagits upp hittills? 
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De branschfolk vi kontaktat för tips på kampanjer är: 

 David Augustsson, pressansvarig på Prime PR i Stockholm 

 Samuel Garlöv, junior creative director på JMW i Stockholm  

 Patrick Kampmann, creative director på Volontaire i Stockholm 

 David Orlic, creative director på Volontaire i Stockholm 

 Per Torberger, copywriter på One Man Show  

 Nina Åkestam, copywriter på Wieden+Kennedy i New York 

 Johan Östlund, Cheif Planning Officer på Leo Burnett i Shanghai 
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