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Lita inte på vadmänniskor
säger –

studera vad de gör!



ll d konventionella d ök i… alla dessa konventionella undersökningar, 

där medieföretagen betalar dyrt för att få läsarnas

lögnerom sig själva…g
Jan Wifstrand 2007



Människor lever inte i ett
socialt och kulturellt vakuum.



Brand cultureBrand culture.

brand culture
cultural dimensions
or codes of brands

history image myth art theatre ecthistory, image, myth, art, theatre ect

b d ibrand identity
brandmanager
strategic level

brand image
minds of consumer

psychology



Cirkulerande identiteter
Imaginära
Trender Cirkulerande identiteter.Trender

Sympatisörer Människor rör sig i allt fler sammanhang
och kan ha flera olika livsstilar/identiter,.

Institutioner
Föreningar

Tillfällen
Möten Deltagare Hängivna

Människor kan ingå i flera ’tribes’, i någon
är man till exempel hängiven, i en annan är 
man bara sympatisör. 

FöreningarMöten Hängivna
Att förstå vilka ’tribes’ en  människa associerar 
sig själv med eller agerar enligt, gör att man 
kan kommunicera och produktutveckla på ett 
för konsumenten mer meningsskapande sätt.

Vardagsliv
Rutiner

Utövare

Rutiner



Situationen.

Eftersom det blir allt svårare att gruppera 
människor, blir situationen allt viktigare att , g
förstå.

Kontexten styr människors handlingar.
Den omedelbara påverkan i en situation.

Ofta är det enklare att hitta nya ”situationer” 
än att skapa nya produkter som faktiskt upplevs 
meningsfulla.



Subkulturen.

Subkulturer är idag inte lika lätta
att avskilja, jämför punkare och mods.

Idag är grupperna mer fragmentiserade 
och många rör sig mellan flera grupper.

Så ni är emo?

Markus: Nej det är vi inte, eller i varje fall inte jag.

Hur menar du då du har ju liksom tagit till digHur menar du då, du har ju liksom tagit till dig 

stilen helt och hållet?

Markus: Ja, utseendemässigt men jag är inte emo för det.

Det är så mycket som förknippas med emo som jag inte 

vill bli förknippad med Folk tror alla möjliga saker omvill bli förknippad med. Folk tror alla möjliga saker om

emo och jag passar liksom inte in i den bilden. Emo ska 

vara deppiga och skära sig och så och sådan är inte jag. 

Jag är varken deppig eller skär mig. Jag gillar bara 

kläderna och stilen Musiken är schysst ocksåkläderna och stilen. Musiken är schysst också.



Kultur. 

Kultur som fenomen är mäktigt.

Kultur som begrepp är knepigt. 

Kulturen är  föränderlig, aldrig statisk. 

Kulturanalysen söker det vardagliga, 

det omedvetna, ’business as usual´.



varför etnografi?g



EtnografiEtnografi.

Sker i naturlig miljö.

Är öppen för förändring under hela processen.

Kombinerar en rad olika metoder, inkluderat

deltagande observation och djupintervjuer.

Mer utforskande än utvärderande.

Syftar till att ’upptäcka’ the native’s point of

view, där the native är konsument eller 

slutanvändare.

Söker en 360‐gradig förståelse.



Trained ethnographers.

Trained ethnographers derive deeper insights 

f b i l d i i hfrom observational and immersive research 

than other people do. Just like professional 

designers, professional ethnographers have 

well‐developed frameworks processes andwell developed frameworks, processes and 

tools that help them to be more efficient, more 

effective and more creative.



Viktigt.

Att försöka förstå vad som händer
före och efter den händelse man är
intresserad av.



Studera verklighetenStudera verkligheten.

Vad människor säger att de gör stämmer inte 
alltid.

Ä Ä ÖSÄGER – TÄNKER – GÖR.

Etnografi kan avslöja vad människor faktiskt 
gör. 

Genom att jämföra det som sägs med det 
som görs förstår man vilka filter som påverkar 
människors handlingar och kan skapa en starkare
relation med väl anpassade tjänster, produkter 
och budskapoch budskap. 



T dli k ik iTydligare kommunikation.

Det som inte når fram eller in är bortkastat.

Etnografi kan lära hur man ska kommuniceraEtnografi kan lära hur man ska kommunicera 
mer effektivt, på rätt platser, vid rätt 
sammanhang, och med rätt ”språk”.

Genom att studera hur människor processar 
olika former av information går det att förståolika  former av information går det att förstå 
vilken information som når in och vilken som 
inte gör det.

Etnografi öppnar upp för nytänkande!





Människan konsument.

Människan är en social researcher, 
från rena konsumtionsvaror till nyheter
och samhällsinformation.

Konsumtion är en värdeskapande aktivitet.

Människan tolkar och omvandlar varumärken
och budskap beroende på kulturell kontextoch budskap beroende på kulturell kontext.

Situationen påverkar valet och viljan att
konsumera.

Ett måste, att bättre förstå cyniska målgrupper. 
Varför litar de inte på oss? Vem litar de på? 
Vem lyssnar de på?



De unga vuxna.

LivsfaserLivsfaser.

mognavuxnaunga vuxnabarn

ålder30 600

digitala infödingar digitala invandrare

Generationsskifte.

20 ålder



Hur?

Etnografisk undersökningEtnografisk undersökning.

16 hushåll (1000 timmar.

Trendkarta.

30 trender som påverkar.

Kvantitativ undersökning.

2000 respondenter.

2  målgrupper

’Unga’ 15 30 årUnga , 15‐30 år

’Äldre’, 30‐45 år





De unga vuxna.

Ny teknologi medför en y g
beteendeförändring generellt.

Virtuella sociala relationer
Globala nätverk
Desperata utan uppkoppling
Upplevelse av frihet / oberoende
Smakat på ”gratis” underhållning
Kort uppmärksamhetsgradpp g
Utpräglad vill-ha-mentalitet



Vuxen men ungVuxen men ung.

Unga generellt sett dåliga på att söka information.

D ä f t ti k å tt h tt l t i f tiDe är fantastiska på att chatta men leta information
klarar många inte av.

De som inte får vägledning hemifrån eller i skolan
ä dåli t t d fö i f ti häll tär dåligt rustade för informationssamhället.

Vi läser Punkt.se för den känns ungdomlig, korta
nyheter och mycket skvaller.

Maja och Miriam 16 år



Kul reklam äger,
påtvingad reklam suger.

Lisa, 18 år



vita ytory



HUR?

In blue oceans competition is irrelevant becauseIn blue oceans, competition is irrelevant  because

the rules of the game are waiting to be set.  

(blue ocean strategy)

På en marknad där det blir allt svårare att få

konsumenternas uppmärksamhet och köplust 

kan man inte längre förhålla sig till vad 

k k å kkonkurrenterna gör – man måste skapa nya 

erbjudanden.

Det kräver bättre kunskaper om:Det kräver  bättre kunskaper om:

‐ kunder

‐ beteenden 

‐ trender.



Traditionellt ställer man sig följande frågor:

1. Vad är våra konsumenters exakta behov?
2. Vad är vårt unika erbjudande?
3. Vad exakt skiljer oss från våra konkurrenter?

Dessa exakta frågor hindrar oss från att se det 
större sammanhanget, det vill säga att konsumenterna
lever i en extremt dynamisk världlever i en extremt dynamisk värld. 

För att kunna maximera er utveckling måste ni ha 
förståelse för era konsumenters livsstil, deras verklighet, 
deras vardagliga liv och vanorderas vardagliga liv och vanor.



white spaces
brand

konsument/
livsstil

25‐4415‐24 45‐65

brand

medier budskap

IDAG IMORGON



Hur ska du kunna kommunicera framgångsrikt?

plats

kommunikation situation mottagare

plattform

det kulturella och sociala sammanhanget
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