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Nytt!
Det händer en hel del här på Urban Lifestyle och därför har vi lagt till den 
här sektionen för att dela med oss av de nyheter som vi tror kan vara in-
tressanta för Er. 

Vi håller på och knyter till oss kunskapspartners från olika håll. 
Det här gör vi både för att vi ska få möjligheten att nå ut till  
deras medlemmar men även för att dessa medlemmar ska få bättre 
erbjudanden. Först ut är planningnätverket APG Sweden. Vi var 
och pratade om framtiden för de virtuella världarna där för några 
månader sedan. Förhoppningsvis får vi möjligheten att komma och 
diskutera andra spännande fenomen framöver. Alla medlemmar 
i APG Sweden får prenumerera på Urban Lifestyle Report till ett 
förmånligare pris. 

Vi jobbar för fullt med att bygga en ny hemsida som förhoppningsvis är klar under  
januari månad. Den kommer att innehålla en hel del nya bra funktioner både för våra 
prenumeranter och övriga som besöker sidan. Tills vidare hittar ni Urban Lifestyle 
Report-bloggen här. Här kan ni läsa om återkopplingar till tidigare artiklar samt själva 
vara med att påverka och diskutera.

Andra nyheter är att vi från och med nu kommer att försöka att ha en gästskribent i 
varje nummer av Urban Lifestyle Report. Ifall du har något du gärna vill skriva om. 
Hör av dig till oss! I detta nummer skriver Gustaf Rydelius från Miami Advertising 
Agency om hur de upplevde Shanghai när de nyligen var där.

Ha en skön och avslappnande jul och nyår!
/Urban Lifestyle

http://apgsweden.typepad.com/
http://www.urbanlifestylereport.com


Buzzzzz......

Varje nummer av Urban Lifestyle Report inleds med några 
händelser som har orsakat diskussioner på Internet den 
senaste tiden men som inte fick plats i de ordinarie artiklarna.
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Söktjänsten Ask.com 
har lanserat AskEraser, 
aktiverar du den så blir 

dina sökningar helt 
anonyma och registre-
ras inte av sökmotorn. 
Hos TechCrunch är de 

dock skeptiska.

BBC:s Internet-TV tjänst 
iPlayer som vi skrivit 

om tidigare lanseras för 
allmänheten på juldagen. 
Tjänsten har befunnit sig i 
beta-test läge sedan i juli, 

berättar Mobuzz.tv.  

Från och med den 31 dec 
kommer det inte längre att 
gå att ladda ned 
Radioheads skiva Rainbow 
till vilket pris du vill. Något 
av ett steg bakåt menar 
Mobuzz.tv.

http://newteevee.com/2007/05/17/hillarys-latest-viral-video-politics/
http://www.ask.com/askeraserjsdisabled?rp=askeraserjsdisabled&ejs=http%3A%2F%2Fwww.ask.com%2F
http://www.techcrunch.com/2007/12/10/ask-lets-you-delete-your-search-history-yawn/
http://www.bbc.co.uk/iplayer/
http://dailybuzz.mobuzz.tv/shows/w00t_happened_to_in_rainbows
http://dailybuzz.mobuzz.tv/shows/w00t_happened_to_in_rainbows


Buzzzzz......
YouTube går äntligen ut 
och ber sina användare att 
ansöka om att få ta del av 
deras revenue-kaka och 
utöka “partner program”. 
TechCrunch berättar mer 
om detta.
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Årets ord enligt de som röstat på 
sajten MerriamWebster (uppslags-
boksförläggare) är “w00t”. “w00t= 
xpressing joy (it could be after a tri-

umph, or for no reason at all); similar 
in use to the word “yay” w00t! I won 
the contest!”. På andra plats kom-

mer Facebook. Ars technica tror inte 
att “w00t” är något ord som kommer 

att hänga med vidare länge.
Webbyawards 
har listat de mest 
inflytelserika video-
klippen genom 
tiderna på nätet.

Yahoo har teamat upp 
sig med Adobe och er-
bjuder nu ett nytt sätt 
att annonsera i PDF-
dokument, med kon-
textuell reklam med 
länkar berättar Textra.

http://www.youtube.com/blog?entry=TjbF_qRdIyM
http://www.techcrunch.com/2007/12/10/youtube-shares-the-wealth-with-everyone-apply-now/
http://www.merriamwebster.com/info/07words.htm
http://arstechnica.com/news.ars/post/20071211-the-wisdom-of-crowds-w00t-voted-word-of-the-year.html
http://www.webbyawards.com/press/top12videos.php
http://media.podshow.com/media/6767/episodes/89099/textra-89099-11-29-2007.mp4


Videoklipp du 
inte bör missa
De videos vi väljer ut här är antingen intressanta till innehållet ur en 
marknadsförares perspektiv eller klipp som en stor grupp människor 
valt att titta på och diskturera på Internet. Klicka på bilden för att 
komma till videon.

Den här videon 
från Do the green 
thing uppmanar 
folk så här i 
juletider att köpa 
begagnat.

Den här stor-
tavlan har antin-
gen hakat upp sig 
eller så är det ett 
genomtänkt smart 
sätt att skapa 
uppmärksamhet. 
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http://www.youtube.com/watch?v=oJ55Ir2jCxk&eurl=http://www.viralvideochart.com/youtube/why_we_fight?id=oJ55Ir2jCxk#
http://www.dothegreenthing.com/
http://www.dothegreenthing.com/
http://www.youtube.com/watch?v=uAnG5uSTMr0#
http://www.break.com/index/wonderbra_ad_malfunctions.html
http://www.youtube.com/watch?v=UHUYxVY-TKU&eurl=http://www.behindthebuzz.com/the-green-thing-december-video/#


Gör du bort dig 
så är det numera 
lätt att bli “känd” 
på grund av det. 

World of Eco-
nomic Forum i 
Davos i slutet 

januari nästa år 
låter dig vara 

med och påverka. 
Skicka in din fråga 

via YouTube före 
1 jan, var med och 

ranka därefter.

YouTube och HP 
gick i början av 
hösten ut med 
“Project Direct 
- what do you 
have to say?”. 
Här summerar 
de vinnarna. Till 
höger ser ni hela 
vinnarbidraget.
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http://www.youtube.com/watch?v=NlC93L4GAtM#
http://www.youtube.com/watch?v=1FJHYqE0RDg&eurl=http://www.viralvideochart.com/youtube/android_demo?id=1FJHYqE0RDg#
http://www.youtube.com/watch?v=kVSshzbAj_Y#
http://www.youtube.com/projectdirect
http://www.youtube.com/projectdirect
http://www.youtube.com/projectdirect
http://www.youtube.com/watch?v=fNRwB1i-e-c#
http://www.youtube.com/watch?v=gl74J-aAnfg&NR=1#
http://www.youtube.com/watch?v=BDqs-OZWw9o#
http://www.youtube.com/watch?v=juOQhTuzDQ0#


hanghai är en konstrasternas 
stad, en sann Megalopolis 

och samtidigt en ”melting pot” 
när det gäller marknadsföring och 
kommunikation.

I Kina händer allting på en gång just 
nu. Det är ett helt land på speed eller 
”utveckling 2.0” om man så vill. För här 
finns det fattiga bredvid det rika. Här 
finns det västerländska tillsammans med 
det typiska kinesiska. Då är det kanske 
inte konstigt att folk blir konfunderade 
på hur de ska leva sina liv. Det så nyttiga 
kinesiska köket byts i allt snabbare takt ut 
mot friterade kycklingbitar från Kentucky, 
hamburgare från McD, Starbuckslatte 
och glass från amerikanska, men 
tyskklingande Häagen-Dazs. För att 
inte tala om spriten som flödar i form 
av klassiska Chivas Regal och Johnnie 
Walker. Just Scotch whisky är visst den 
perfekta kombinationen med grönt te. 
Ännu ett exempel på hur väst möter öst. 

Absolut och annan ren, vit sprit verkar 
inte ha fallit kinesen riktigt på läppen än.
En annan dålig vana många kineser 
anammat är rökning. När vi precis vant oss 
av med rökning möts man av cigarettrök 
ute på restauranger. Det verkar dock som 
om de mest välutbildade både hunnit 
börja och lägga av. De vet lika väl som oss 
att rökning inte är bra.

Och så har vi bilarna. Cyklar dominerade 
stadsbilden bara för några år sedan. Nu är 
bilarna ett gissel i Kinas mångmiljonstäder. 
I Beijing står trafiken still och avgaserna 
förpestar luften. Under OS i augusti 
kommer man både förbjuda bilar och 
stänga fabriker i god tid innan så luften 
har en chans att vara lite bättre. I Shanghai 
kör man på upphöjda motorvägar genom 
stan. Rush hour är det every hour. För att 
göra något åt eländet har man begränsat 
antalet bilar som får säljas, i år får det bara 
säljas 5 000 bilar. I en stad med 18 – 20 
miljoner invånare! 

Shanghai 
Megalopolis

S

GÄST-

SKRIBENT
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En registreringsplåt kostar 50 000 
kr. Billigaste kinesiska bilen kostar 
bara 35 000 kr. En Hummer kostar 
etthundra årslöner för en vanlig kinesisk 
lantarbetare. Därför köper och kör man 
moped istället, påfallande ofta elektrisk. 
Men i Shanghai ser man fullt av BMW, 
Mercedes, Volvo, Range Rover, Lexus 
och liknande. I bottenvåningen på ett flott 
amerikanskt hotell mitt i stan säljs Ferrari 
och Maserati. Det finns väldigt många 
som tjänar väldigt mycket pengar. Men 
ibland stänger staten av bränslekranarna 
utan förvarning vilket innebär brist på 
bensin och långa köer vid stationerna.

Volkswagen är det bilmärke som först 
fick licens att ha fabrik och bygga bilar 
i Kina. Därav alla taxibilar av modell 
Volkswagen Santana, en Passat-liknande 
bil. Det är tur att buss och taxi är så billigt 
att åka. En halvtimme i taxi brukar oftast 
inte kosta mer än 30 kronor.

Naturligtvis är konsumtion prestige- 

och statusladdat. Shanghai har massor 
av västerländska lyxbutiker där franska 
varumärken som Gucci, Louis Vuitton 
och Chanel går som smör i solsken. 
Och då är det originalprodukter, det vill 
säga Made in China. Vägg i vägg kan 
piratkopior säljas till en bråkdel av priset, 
kanske Made in Taiwan eller Macau. 
Men man kan inte vara säker. Det kan 
lika gärna vara från originalfabriken, fast 
andrasortering eller utsmugglat genom 
bakdörren, eller gjort under nattskiftet. 
Alla nyrika brats på Stureplan kan göras 
smärtsamt medvetna om att Fjällrävens 
och Peak Performance dyraste jackor 
kostar några hundralappar om man 
prutar hårt. Andra svenska märken är 
bland andra Gant och Marwin från JC.

Kina är som sagt kontrasternas land, en 
enpartistat och diktatur och samtidigt en 
skenande marknadsekonomi. Bland vissa 
produkter och tjänster finns inga som 
helst valmöjligheter. I andra branscher 
råder mördande konkurrens.9



Maslows behovstrappa har i 
vissa fall spelat ut sin roll när 
det kommer till kinesernas 
desperata längtan efter ett så 
västerländskt liv som möjligt. 
En ung tjej på kontor med 3 000 
kr i månadslön kan gladeligen 
spendera 900 spänn på smink. 
Skönhetsoperationer är något 
många suktar efter och har 
man inte råd så lånar man, 
allt för att få ett mer västlikt 
utseende (som större ögon och 
rakare näsa).

Välutbildade och välbetalda kineser kan 
leva i ett “råttbo” men samtidigt köra en 
sprillans ny bil. Det är vad som syns utåt 
som är det viktiga. Man bjuder inte hem 
varandra på samma sätt som vi kanske 
gör här hemma.

Ett annat företag som nu täljer guld med 
machete tack vare kinesernas längtan till 
väst är det svenska språkföretaget EF (en 
förkortning vi lärt oss betyder Education 
First men i Kina står för English First). 
Efter 14 år i landet har man äntligen börjat 
tjäna pengar och inför OS utbildar man 
bland andra alla funktionärer i engelska. 
I Shanghai verkar det inte finnas en enda 
taxichaffis (och få andra) som pratar 

engelska så behovet är minst sagt akut, 
om man nu vill kunna kommunicera med 
resten av världen. Turisterna strömmar till 
i samma takt som Kina öppnas upp (SAS 
dubblar antalet avgångar från Stockholm 
till Beijing från tre till sex i veckan) och 
snart är det dags för kineserna att erövra 
resten av världen. Kina har precis beställt 
160 st flygplan från Airbus. Till ett värde 
av 14,8 miljarder dollar...

GÄSTSKRIBENT: 
Gustaf Rydelius
Miami Advertising Agency
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Hur utnyttjas de sociala medierna?

ulen innebär inte bara 
högsäsong för handeln, 

utan också för alla former av 
marknadskommunikation. Det 
snålas varken med stortavlor, TV-
reklam eller bannerannonsering. 
Men vilken roll spelar 
sociala medier och webb 2.0 i 
kommersen? 

Låt oss börja med ett mindre lyckat 
exempel på hur sociala medier och 
marknadsföring kan samverka i jultider. 
I början av november 
lanserade Facebook 
Beacon, ett nytt system 
för att publicera 
information i den 
personliga nyhetsfeeden om användarens 
agerande på ett 40-tal partnersajter. Enligt 
företagets pressmeddelande publiceras 
bland annat deltagande i auktioner på 
eBay, liksom inköpta produkter från 

vissa e-handelssajter efter användarens 
medgivande. Problemet var bara att 
många användare inte uppfattade att 
detta skulle ske, varför information om 
deras inköp av julklappar skickades till 
deras vänner på Facebook. 

Detta var naturligtvis inte  särskilt   
populärt, utan föranledde  många 
upprörda blogginlägg. Den här bloggaren 
är till exempel arg för att hans beställning 
av ett datorspel i julklapp till sonen 
publicerats av Facebook. 

ZDNet rapporterade sedermera om 
ursäkter från Facebook och löften om 
bot och bättring. Nu har det blivit möjligt 
att göra inställningar som blockerar all 
sådan publicering. 
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http://www.facebook.com/business/?beacon
http://www.facebook.com/business/?beacon
http://www.facebook.com/press/releases.php?p=9166
http://weblog.muledesign.com/2007/11/facebook_you_owe_me_one_christ.php
http://blogs.zdnet.com/social/?p=352


Klantigt utformade funktioner och 
upprördhet till trots är Beacon här för 
att stanna. För närvarande samarbetar 
Facebook främst med amerikanska 
e-handelssajter, men detta förändras 
sannolikt i framtiden. Rätt använd 
innebär funktionen goda möjligheter att 
dra trafik till e-handelssajter, genom att 
använda tidigare kunders referensvärde 
(”Just det, en sån skulle jag vilja ha också”) 
och kanske också genom att fungera som 
en katalysator för word-of-mouse (”Jag 
såg precis att du köpte en…”). Detta kan 
vara viktigt för i synnerhet produkter där 
användaren tjänar på att känna personer 
som också äger samma produkt eller 
produkter som ger social tillhörighet. 

Men Beacon är inte det enda sätt på vilket 
marknadsförare kan använda sociala 
medier och användares interaktioner för 
att få ut information om sina produkter. 
Den senaste tiden har även en rad 
applikationer växt fram som innebär att 
produkter marknadsförs när de används. 

Störst just nu är Facebook applikationen 
Festive Events (My Christmas Tree) 
med över 300 000 dagliga användare. 
Med hjälp av applikationen kan 
Facebookanvändare få en egen julgran 
på sin profil, ackompanjerad av en vald 
julsång som besökande vänner kan spela 
upp. Men framförallt kan användare 
skicka julklappar till varandra. 

I skrivande stund finns över 200 julklappar 
att välja mellan. Förutom dejter med Brad 
Pitt, resor runt jorden och hundvalpar 

finns även många ”riktiga” produkter 
representerade. Det handlar om alltifrån 
godis till Simpsons-dvdboxar till en 
Porsche(!). Det finns ett fotografi av varje 
julklapp och i en del fall finns även en länk 
för att köpa den fysiska varan. Julklappen 
slås in, läggs under mottagarens julgran 
och kan sedan öppnas det datum som 
givaren har bestämt. Gåvan publiceras 
sedan i newsfeeden. Nackdelen för oss 
svenskar är dock att det är anglosaxiska 
julklappstraditioner som gäller, så 
mottagaren måste vänta till juldagen 
innan klappen kan öppnas… 

En liknande funktion är ytterligare en 
Facebook applikation, Santa’s Wishlist, 
som låter användare bygga egna 
önskelistor. Applikationen samarbetar 
med stora e-handelssajter såsom amazon.
com och barnesandnoble.com. Den 
egna önskelistan byggs upp genom att du 
besöker dessa sajter, söker upp produkter 
och sedan klistrar in länkarna till dem i 
ett textfält på Facebook. 

Detta system är inte direkt användar-
vänligt, men fungerar ändå bra. 
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http://www.facebook.com/applications/My_Christmas_Tree/7728585055
http://www.facebook.com/applications/Santa&%23039%3Bs_WishList/5892611090
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.barnesandnoble.com/


Önskelistan publiceras och vänner kan 
enkelt klicka på julkapparna för att köpa 
dem till dig. 

En genomgång av hur marknadsförare 
använder sociala medier för att 
marknadsföra sig i julhandeln ger i 
övrigt en bild av att detta är ett område 
vars potential i dag knappt utnyttjas alls. 
Företag är dock duktiga på att göra egna 
julhemsidor, annonsera på andra sajter 
liksom på att använda olika former av e-
postutskick. 

MQ har till exempel en ambitiös julsajt 
som kompletterar kommunikationen 
i andra kanaler med möjlighet att köpa 
den specialinspelade versionen av ”All 
you want for Christmas” som ringsignal, 
ladda ned bilder och titta på en julpodcast. 

Efter att ha tittat på avsnitt 7 av denna 
videopodcast kändes den inte som en 
”äkta” videopodcast. Här har vi istället ett 
exempel på när man har översatt en typisk 
printreklam, eller snarare produktkatalog, 

till ett nytt format. Materialet är inte 
alls anpassat och kommer knappast att 
hamna på några topplistor, i all fall inte 
när den eventuella nyhetens behag har 
lagt sig. Avsnitt 8 var dock bättre och 
där lät MQ skönhetsprofilen Jean Pierre 
Barda ge tips om smink och annat som 
kan vara intressant för kunderna kring 
jul och nyår. Trots tveksamt upplägg så 
får denna satsning pluspoäng för att de 
försöker men minus på genomförandet. 
Kopplingen till iTunes fungerade inte 
och det saknades flera alternativ för att 
välja hur användarna vill prenumerera på 
materialet.

Comhem har också satsat mycket på 
julen, med en minisajt och möjlighet att 
skicka ett lussefirande till en kompis. 
CocaCola låter konsumenter som köpt 
deras produkter skänka låtar, spel eller 
ringsignaler till bekanta. 

Men julen är inte bara en viktig tid 
för handeln, utan också för ideella 
organisationer. Svenska Frälsningsarméns 
”Julklappsapparat” erbjuder tips på 
klappar till barnen, honom, henne – och 
den som har det svårt. Möjlighet finns att 
skänka pengar via SMS eller Internetbank. 
Kanadensiska Frälsningsarmén ger 
istället människor möjlighet att under 
parollen ”håll grytan kokande”, få sin 13

http://www.mq.se/
http://qstream-down.qbrick.com/03836/
http://www.cocacola.se/
http://www.fralsningsarmen.se/julklappsapparaten
https://secure.e2rm.com/registrant/LoginRegister.aspx?EventID=14734&LangPref=en-CA
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egen nätbaserade sådan att samla in 
pengar med. I skrivande stund finns 
det betydligt mer pengar i vissa av dessa 
nätbössor än i en vanlig insamlingsbössa 
på stan. 

Röda Korset för ut sin stora kramkampanj 
på nätet, med möjlighet att skicka kramar 
till bekanta och köpa kändiskramar 
på auktion. Denna kampanj har även 
blivit uppmärksammad i TV4s lokala 
Stockholmssändning.

Unicef samarbetar i sin AIDS-kampanj 
med HM, företaget skänker en krona för 
varje kompis som man tipsar om sajten 
som sedan surfar in på den. På så sätt 
kan Unicef både dra trafik till sidan och 
samla in pengar. 

Brittiska välgörenhetsorganisationen 
Tommys, som arbetar med att stödja 
forskning för att minska missfall, samlar 
istället in pengar via den här hysteriska 
versionen av 12 days of Christmas. 

Vi har sett ett par intressanta julkampanjer 
i år som utnyttjar en del av Internets 
fördelar men vi kan se att det finns 
mycket kvar att lära innan företagen kan 
börja använda de sociala mediernas fulla 
potential.

- Facebooks nya annonsfunktion avslöjade 
medlemmarnas julklappsinköp.

- Många bloggare upprörda över Facebooks 
övertramp.

- Facebook-applikationen “Festive Events” 
låter 300 000 användare skicka virtuella 
klappar.

- Generellt använder sig företag av 
julkalendrar och traditionella julsajter.

- MQ har dock lagt till en videopodcast.

http://www.kram.redcross.se.space2u.com/
http://aids.unicef.se/index.php
http://www.tommys.org/
http://www.rathergood.com/tommys/


ode är ett område där det 
har hänt väldigt mycket de 

senaste åren, kanske inte främst på 
catwalken utan bland engagerade 
konsumenter som har startat 
bloggar. Dessa har i sin tur blivit 
en viktig säljdrivande kraft. 

En annan viktig trend de senaste åren är 
hur konsumenterna tar till sig e-handeln 
på område efter område vilket allt fler 
aktörer inom modeindustrin anammat 
och vill kapitalisera på.

Om vi blickar tillbaka tio år i tiden, till 
slutet på nittiotalet så fanns det många 
som trodde på virtuella modebutiker 
och andra som inte alls trodde på att 
konsumenterna skulle vilja köpa kläder 
på Internet. Det var de stora kedjorna 
som var först ute med att erbjuda mode 
på nätet. Fördelarna var uppenbara, det 
är bekvämt och ofta billigare. 

Trots detta hade många kritiker rätt, att 
sälja kläder utan att ha provat dem är 
inte lätt. Därför lades åtskilliga e-butiker 
ner. Trots detta blomstrade affärerna 
för postorderindustrin och de har på ett 
sätt blivit en del av den svenska kulturen. 
Historiskt sett har det dock varit billiga 
kläder som har sålts. Exklusiva aktörer 
och varumärken hade det svårt att få 
försäljningen online att fungera. Många 
vågade inte heller satsa på e-handel av 
rädsla för att det skulle urvattna deras 
varumärke. Dessutom så ville inte 
konsumenterna lägga ner allt för stora 
summor på saker som i slutändan kanske 
inte skulle passa eller uppfylla deras 
förväntningar.

I slutändan var det enbart de stora 
”mainstreamaktörerna” som överlevde. 
Antingen för att de kompletterade 
modebiten med andra produkter, eller för 
att de helt enkelt var tillräckligt stora för 

M

Modebloggare 
och e-butiker
Nu vågar alla sälja kläder på nätet
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att kunna gå back under en lång period 
innan deras e-handel började generera 
intäkter och på sikt gå jämt ut. Dessutom 
var dessa aktörer ofta inte helt beroende 
av sin e-handel. En e-butik som dock 
klarade sig under dessa svåra år var, och 
gör fortfarande, zoovillage.com. År 2007 
har varit ett bra år för denna etablerade 
aktör, som funnits med ända sedan 
1998 vilket får anses vara rätt länge. 
Uthålligheten har gett utdelning. 

Många andra 
företag har 
även de börjat 
se att det finns 
en stor potential i e-handel av kläder och 
vill också utnyttja denna trend. I år har 
det tillkommit en hel del nya e-butiker, 
både mer nischade butiker och andra 
kända företag som Stadium har trätt in 
i den här världen. Varför just sportjätten 
Stadium tog så lång tid på sig innan de 
hittade in i den digitala shoppingvärlden 
kan ifrågasättas av kritiska röster. Det 
finns många webbutiker som har satsat 
på sportinriktningen och lyckats bra, 
därför gäller det för Stadium att försöka 
ta igen de förlorade åren och arbeta till 
sig marknadsandelar. Första steget var en 
snygg och lättnavigerad hemsida. 

Efter bakslagen för några år sedan har 
nu både modebutiker och designers följt 
den positiva utvecklingen av nätshopping 
och vågar numera satsa rejält. Under det 
senaste halvåret har flera kända svenska 
modemärken lanserat egna webbutiker 
som ett komplement till deras hemsidor. 
Acnes e-butik ska återskapa känslan från 
deras fysiska butiker och det märks bland 
annat i användargränssnittet. Konceptet 
stämmer väl överens mellan butik, 

varumärke och e-butik. Det här är 
absolut nödvändigt för ett varumärke 
som vill uppfattas som konsekvent 
och genomtänkt. Även priserna är  
desamma som i de fysiska butikerna, 

den enda skillnaden är att på varor som 
beställs över Internet så tillkommer 
frakt. 

Det gäller ju att locka konsumenten med 
någonting för att de ska välja att handla via 
e-butiken. Om det inte är prisfördelarna 
vad är det då? Den ena grundpelaren, 
bekvämligheten, finns kvar och är, 
speciellt för modeintresserade människor 
i mindre städer, en chans att kunna ta del 
av modevärlden i Sveriges storstäder. Men 
kan en e-butik enbart leva på sitt utseende 
och köpupplevelsen som den generar? 
Det får framtiden utvisa. 16

http://www.zoovillage.com/
http://www.stadium.se/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Stadium-SwedenB2C-Site/-/-/-/Default-Start
http://www.acnejeans.com/shop.asp


I slutändan kan det eventuellt vara 
rean som står för den största delen av 
omsättningen. Kritiker kan hävda att det 
krävs både en genomtänkt upplevelse och 
andra fördelar som t ex ett lägre pris. 

De andra modeaktörerna ligger inte heller 
på latsidan. Fler och fler multibrand-
butiker har valt att erbjuda sitt sortiment 
online. Très Bien Shop i Malmö och 
Speakeasy i Stockholm är två exempel 
på mer exklusiva modebutiker som 
numera säljer kläder online. Priserna 
är desamma som i den fysiska butiken 

men trots det verkar de ha lyckats med 
sitt koncept. Varför? Till synes så vet de 
hur de ska binda sina kunder till sig. Très 
Bien Shop nöjer sig inte enbart med en 
webbutik utan försöker att kontinuerligt 
kommunicera med sina kunder. De har 
en väl uppdaterad blogg som informerar 
kunderna om ny inkomna plagg samt 
olika events. På det här sättet skapas en 
slags gemenskap som gör att kunderna 
känner sig unika och genom att vara 
trogen tillhör man den inre kretsen. De 
följer en kollektiv tanke.

Samma spår följer Speakeasy. Kunden 
kan dagligen följa vilka kläder som 
har levererats på vilken dag. De har 
även bildat en klubb på Facebook som 

främjar  kommunikationen mellan 
butiksinnehavare och kunderna. Via 
denna Facebookgrupp informeras 
även kunderna om specialerbjudanden 
och andra aktiviteter. Båda dessa två 

webbutiker känns 
väldigt personliga och är 
något som vissa andra e-
butikerna saknar. 

Även traditionella modetidskrifter vill 
ha en tätare kontakt till deras läsare och 
försöker utnyttja den allmänna trenden 
i att använda sig av bloggverktyg för att 
kommunicera enkelt. Tidskrifter som Elle, 
Café och Veckorevyn har alla minst en 
blogg. Läsarna lockas bland annat genom 
att de låter ”kända” personer blogga. 

Cafés chefredaktör Daniel Lindström 
och Veckorevyns chefredaktör Ebba von 
Sydow är två personligheter som å ena 
sidan kan bygga på sitt kändisskap tack vare 
bloggarna och samtidigt så är de viktiga 
nyckelfigurer som ökar trafiken både till 
bloggarna och tidskrifternas hemsidor. 
Läsarna vill ta del av kändisarnas liv och 
många återkommer regelmässigt trots 
att många inlägg kan hålla en tvivelaktig 
journalistiskt nivå. Artiklar i den tryckta 
versionen av tidskrifterna håller ett visst 
mått av kvalitativ journalistik (detta 
kan så klart diskuteras från fall till fall) 
medan många av blogginläggen är mycket 
mer personliga och håller inte samma 
nyhetsvärde. En kritisk röst kan utan 
tvekan ifrågasätta vem som vill veta om 17

http://www.klaeder.nu/mode/Tres_Bien_Shop.html
http://www.speakeasyshop.se/
http://shop.textalk.se/en/shopwindow.php?id=1955&shopwindow=161273
http://www.speakeasyshop.se/
http://www.facebook.com/group.php?gid=5207494711
http://www.cafe.se/?id=775&cid=626778
http://www.veckorevyn.com/mode-shopping/ebbas-blogg/
http://www.veckorevyn.com/mode-shopping/ebbas-blogg/


Samtidigt prioriterar de möjligheten att 
uppnå en okomplicerat kommunikation 
med sina läsare. 

En annan trend inom detta område är 
bloggar som används som bildbloggar där 
läsarna får ta del av streetmodet i olika 
städer, ”personal styling”, kommentarer 
kring kändisars modestilar, olika tävlingar 
osv. Det handlar alltså om innehåll som 
inte produceras inom väggarna för de 
traditionella modeaktörerna utan ute 
bland engagerade konsumenter. På senare 
tid har även flera designers upptäckt 
bloggen som kommunikationsverktyg. 
Svenska Ann-Sofie Back presenterade 
till exempel sin kollektion genom att 
enbart använda sig av sin fotoblogg. 
Hon har ingen ”vanlig” hemsida utan 
all information, bilder med mer finns 
på bloggen. Fotobloggen uppdateras vid 
speciella tillfällen (troligtvis i samband 
med lanseringa av kollektion) och 

bloggaren sitter på ett visst café klockan 
tre på eftermiddagen? Men å andra sidan 
så är det faktiskt många som vill läsa om 
just detta - ju vardagligare desto bättre. 
Dock är det viktigt att alltid tänka på att 
en blogg bara är ett publiceringsverktyg 
och att det inte behöver säga någonting 
om innehållet.

Några andra mer nischade modetidskrifter 
försöker istället att differentiera sig genom 
att erbjuda läsarna annorlunda och och 
kanske mer spännande läsupplevelser. 
Svenska Rodeo Magazine och den danska 
modetidskriften Cover är två exempel som 
har lyckats med att skapa en modeblogg 
som håller en jämn nivå mellan bloggen 
och deras respektive tryckta version. 

De erbjuder traditionella delar som bilder, 
teckningar och välskrivna texter som 
förenas med animationer, ljud och bild. 
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http://www.annsofieback.com/blog/
http://www.rodeomagazine.se/guide.php?guide=8&visa=lista
http://cover.dk/


- Konsumenterna börjar handla allt mer 
kläder på Internet.

- På senare tid har även mer exklusiva 
varumärken öppnat e-butiker.

- Några stora breda varumärken som var 
avvaktande har nu också gett sig in i leken.

- De traditionella medierna tar efter de nya 
med bloggar och annat.

- Skillnaden i ton och formsrpåk mellan 
tidningen och tillhörande blogg varierar.

det sker ingen synlig kommunikation 
mellan Back och besökarna. Back är 
inte ensam om att publicera sitt material 
för allmänheten med hjälp av en blogg. 
De amerikanska varumärkena Band of 
Outsiders och Pegleg Nyc presenterar 
även de sina kläder i form av en blogg. 
Båda är kopplade till antingen den egna 
webbutiken eller en annan onlineshop 
som säljer deras kläder. Ett annat svenskt 
exempel är varuhuset PUBs blogg. Här 
kan du som läsare välja om du endast 
vill läsa Nina Perssons inlägg eller se alla 
inlägg samlade. Sedan den 8 oktober har 
läsarna kunnat följa ett inlägg varje dag 
under länken ”Mode varje dag”.

Vi menar att alla dessa designers 
tänker helt rätt. Bloggar är enkla, 
dynamiska och personliga och ersätter 
nu ofta komplicerade, dyra och statiska 
hemsidor. Genom att ersätta dessa med 
bloggar sparar de resurser och använder 

sig samtidigt av ett uppskattat format. Det 
krävs inga flash-installationer eller långa 
laddtider som irriterar läsaren. Dessutom 
kan konsumenten enkelt prenumerera 
på information från bloggen. Det behövs 
därmed inga nyhetsbrev och läsaren kan 
själv bestämma om den vill bli uppdaterad 
eller inte. Bloggarna kan ge mer värde för 
mindre pengar och både designers och 
kunderna blir nöjda.
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http://www.bandofoutsiders.com/
http://www.bandofoutsiders.com/
http://www.peglegnyc.com/bigthings/index.php
http://pub.se/blog/
http://pub.se/blog/?author=6


Datainsamling 
via mobilen

kat användande av 
mobiltelefoner för annat 

än samtal innebär inte bara 
förändringar av konsumenters 
medievanor, utan också nya 
möjligheter att nå dessa med 
målgruppsanpassad marknads-
kommunikation.
 
Marknadsförare får en direktkanal som 
når kunden närmare köpbeslut och 
konsumenter får möjlighet att motta 
intressanta skräddarsydda erbjudanden. 

För att mobiltelefoni ska kunna 
fungera som en direkt säljdrivande 
marknadskommunikationskanal i paritet 
med butiksmarknadsföring krävs att vissa 
förutsättningar är uppfyllda. 

Konsumenter är vana att via sin 
mobiltelefon ta emot meddelanden 
som är angelägna, både till sitt innehåll 
och utifrån sitt tidsperspektiv. Detta 
måste också marknadskommunikation 
vara om den ska vara effektiv, snarare 
än irriterande.  Budskapen måste vara 
relevanta och kommunikationen ske i nära 
anslutning till ett potentiellt köp sett till 
både geografi och tid. För att lyckas med 
sin mobilmarknadsföring krävs därför 
att kunddata samlas in som möjliggör en 
korrekt målgruppsanpassning. 

Framgångsrik mobilmarknadsföring  
utgår därför från att först samla in data om 
eller från den individuella konsumenten, 
för att därefter leverera tillbaka ett relevant 
erbjudande. Flera exempel finns på hur 
detta kan ske. 

Ö

Bara lagen sätter begränsningen?
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Den enklaste varianten är att använda 
traditionella medier i kombination 
med mobiltelefoner. Det är relativt 
vanligt i Asien att kunder kan reagera 
på utomhusannonsering med sin 
mobiltelefon, men detta har ännu inte 
blivit stort här hemma. BusinessWeek 
ger ett exempel på en stortavlekampanj 
som ger kunder möjlighet att begära mer 
information med SMS. Detta gör det 
möjligt att i ett senare skede återkomma 
till den konsumenten med intressanta 
erbjudanden. Med ett enda SMS berättar 
kunden nämligen vad den är intresserad 
av, vart den befinner sig och vem den är. 

Imedia berättar utförligt hur det går 
att kombinera traditionella mediers 
genomslagskraft med 
digitala mediers möjlighet 
till segmentering och utförlig 
information. 

Ett annat angreppssätt är att på olika 
vis samla in data om kundens beteende 
under det mobila surfandet. I en artikel 
understryker Imedia hur samarbeten 
mellan mobiltillverkare, teleoperatörer 
och mobila portaler krävs för att en 
sådan kartläggning ska vara möjlig. 
Asiatiska MyRice har byggt upp ett 
system som samlar in data om kunden 
vid varje kontaktpunkt, något som dock 
kan vara etiskt tveksamt. En försvårande 
omständighet är också att ingen aktör 

i dagsläget dominerar mobilsökningar 
på det sätt som Google i dag dominerar 
webbsökningar. 

En intressant tjänst som också samlar in 
användbar information om användarna 
är det finska företaget Blyk. Denna mobil 
-tjänst riktar sig till 16-24-åringar. De 
erbjuds gratis mobiltelefoni i utbyte mot att 
de exponeras för reklam på olika sätt. Ett 
av dessa sätt kallas för konversationer och 
ett exempel på en sådan ”konversation” 
var när L’Oréal skickade ut en fråga till 
de kvinnliga användarna med bilder 
på olika kändisar med frågan “Vem 

är du mest lik?”. Efter 
att ha svarat på denna 
fråga fick användarna 
tips kring vilket smink 
som passar just dem. 

Blyk och annonsören å andra sidan fick 
information om de enskilda användarnas 
utseende som i kombination med annan 
information kan vara användbar i riktat 
marknadsföring längre fram. Detta är en 
mycket intressant affärsmodell som vi nog 
kommer att få se mer av i framtiden. Mer 
information kan du få om du tittar på det 
här avsnittet av videopodcasten MoBuzz 
(video).

http://www.businessweek.com/magazine/content/07_17/b4031097.htm
http://www.imediaconnection.com/content/17253.asp
http://www.imediaconnection.com/content/6360.asp
http://www.blyk.com/
http://dailybuzz.mobuzz.tv/shows/all_about_blyk
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De stora förväntningarna ligger dock 
i lokalanpassad marknadsföring, ett 
område som utvecklas mycket snabbt 
just nu. TMCnet rapporterar om att 
den globala marknaden för mobil 
marknadsföring är cirka tre miljarder 
dollar i år, men förutspås öka kanske 
ändå upp till 19 miljarder år 2011. Olika 
former av lokalanpassade tjänster tros stå 
för den större delen av ökningen. 

Webbalert (video) rapporterar om den 
nya versionen av Google Mobile Maps, 
som erbjuder positionering också för 
mobiltelefoner utan GPS. I stället görs en 
uppskattning av mobiltelefonens position 
med hjälp av triangulering utifrån 
mobilmaster i närheten. Trianguleringen 
fungerar dock bara på nyare och mer 
avancerade mobiltelefoner som till 
exempel Blackberry:s, telefoner med 
Windows Mobile och nyare SonyEricsson-
modeller. Testa själv genom att ladda ned 
programmet från länken www.google.
com/gmm till din mobiltelefon. 

Google skriver i ett pressmeddelande 
att ingen personlig information om 
lokaliseringar sparas, men bloggen 
AdLab påpekar att detta likväl innebär 
att Google kan lokalanpassa annonsering 
utifrån den plats konsumenten befinner 
sig på. 

Men lokaliseringsteknologi kan också 
hjälpa konsumenter. Bloggen Mobivity 
skriver om tjänsten Slifter som är tänkt 
att med hjälp av lokalisering kopplad till 
postnummer hjälpa konsumenter att hitta 
produkter i deras geografiska närheten, 
få prisinformation och vägbeskrivningar 
till inköpsställen. 

Mycket talar i själva verket för att våra 
mobiltelefoner får en viktigare roll vid 
köp i största allmänhet. Videopodcasten 
Textra berättar i ett avsnitt (video) om hur 
Nokia testar trådlösa betalningar med 
mobiltelefoner i London. 

http://internetcommunications.tmcnet.com/topics/broadband-mobile/articles/14835-mobile-advertising-grows-165-billion.htm
http://webbalert.com/2007/11/november-29th.html
http://www.google.com/gmm
http://www.google.com/gmm
http://www.google.com/intl/en/press/annc/20071128_maps_mobile_my_location.html
http://adverlab.blogspot.com/2007/11/google-can-serve-very-local-ads-to.html
http://blog.mobivity.com/?p=175
http://www.slifter.com/
http://media.podshow.com/media/6767/episodes/89099/textra-89099-11-29-2007.mp4


23

I ett annat avsnitt (video) berättar Natalie 
del Conti om hur Samsung stoppar in 
RFID-läsare i sina mobiltelefoner. Det 
senare innebär enligt New York Times 
att konsumenten kan få tillgång till en 
mängd information om produkten som 
lagrats på RFID-chippet, till exempel 
doseringsanvisningar till ett läkemedel. 

Mobil marknadsföring skapar stora 
möjligheter att till kunder leverera 
marknadskommunikation som är 
försäljningsdrivande. Förutom att utgå 
från kundens dokumenterade intresse 
och den plats den befinner sig på, innebär 
mobil marknadsföring också möjlighet 
att anpassa marknadskommunikation i 
tidsdimensionen. Vissa erbjudanden är 
till exempel mer intressanta på kvällen 
än på förmiddagen. Högintressanta 
erbjudanden kan levereras genom att 
marknadsförare utnyttjar information om 
konsumentens intresse för en produkt, 
vart kunden för tillfället befinner sig och 
tidsinformation. 

Just nu är lagstiftningen ett hinder 
för mobil marknadsföring, då det till 
exempel är förbjudet att skicka icke-
efterfrågade mass-SMS. Dessutom är 
det naturligtvis kontroversiellt om företag 
upplevs spionera på sina kunder. Men det 
finns en stor potential i samarbete med 
mobiloperatörer, tjänster där konsumenter 
kan anmäla sitt intresse för erbjudanden 
och utvidgade arbetsområden för 
lojalitetsprogram.

- Mobiltelefonen är ett unikt verktyg för 
datainsamling.

- Ger dessutom möjlighet att nå konsumenten 
vid köpbeslut.

- Google har lanserat positioneringsfunktion 
i deras mobila Google Maps.

- Blyk erbjuder gratis mobiltelefoni till 
ungdomar i utbyte mot riktad reklam.

- Den stora utmaningen handlar 
om konsumenternas integritet och 
lagstiftningen.

http://www.podshow.com/shows/?mode=detail&episode_id=88978
http://www.nytimes.com/idg/IDG_002570DE00740E18482573A0001CA9FF.html?ex=1353906000&en=29f28ee74a9dcfac&ei=5088&partner=rssnyt&emc=rss


det här numret av Urban 
Lifestyle Report var vi valt 

att lyfta fram en kampanj som 
både går i linje med den väldigt 
viktiga miljötrenden och även 
är aktuell inför julhandeln.  
 
Avsändaren bakom kampanjen är 
Greenpeace och syftet är att skapa 
uppmärksamhet kring de stora TV-
spelskonsollernas miljöpåverkan och på 
sikt påverka deras miljöarbete.

Fröet till kampanjen såddes efter en 
undersökning genomförd av Greenpeace 
som visade bl a att Nintendo fick en 
bottenplacering när det gäller att ta hand 
om avfall och gifter i sina produkter. 
I undersökningen kom det fram att 
mobil- och PC-tillverkare har kommit 
mycket längre än TV-konsolltillverkare 
när det handlar om strategier kring 

hantering av elektroniskt avfall och 
giftiga     komponenter. Då en PC och 
en TV-spelskonsoll i princip innehåller 
samma typ av delar borde de ha kommit 
lika långt på detta område menar 
Greenpeace. Två av de tre stora tillverkare 
av TV-spelskonsoller är; Microsoft, Sony 
och Nintendo. Samtliga fick relativt 
dåliga placeringar i undersökningen 
och allra sämst gick det för Nintendo 
som blev det första företaget att få noll 
poäng. En förklaring till Nintendos 
dåliga placering är att de inte lämnar ut 
någon information om dessa frågor vilket 
innebär att de därför fick noll poäng på 
alla punkter. Viktigt för att få höga poäng 
var bland annat att minimera eller ta bort 
använding av ämnen som PVC och BFR 
samt att ha ett bra program för hantering 
av konsollerna efter deras livslängd är slut. 
Undersökningen fick en hel del publicitet, 
bland annat i populära prylbloggen 
Gizmodo.

I

Månadens kampanj:
Clash of the Consoles
Greenpeace spelar ut TV-spels tillverkarna mot varandra
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http://gizmodo.com/gadgets/green-tech/sony-ericsson-and-samsung-top-greenpeace-green-list-nintendo-worse-than-exxon-on-crack-327160.php


Ett par veckor efter att denna 
undersökning skapade debatt och pekade 
ut Nintendo som den första globala ”noll-
poängaren” i Greenpeace återkommande 
undersökning, lanserades Greenpeace en 
kampanj mot dessa konsolltillverkare. 
Själva kampanjen är rätt enkel vilket kanske 
också gör den så effektfull. En kampanjsajt 
konstruerades där en video med tre TV-
spelskaraktärer; Master Chief (Microsoft 
Xbox), Kratos (Sony Playstation) och 
Super Mario (Nintentdo Wii) slåss mot 
sin värsta fiende någonsin - deras egna 
konsoller. Mycket kan sägas, och har 
sagts, om speakerrösten som inte kanske 
känns helt övertygande och upplägget 
som vissa bloggare tyckte var fånigt. Så 
här skriver Gizmodo om kampanjen: 
 
”Sorry Greenpeace, but you aren’t going 
to get kids’ attention by using hackneyed 
versions of familiar game characters 
loaded up with a narrative that sounds 
like it was written by scabs for the writers 
strike hired for $1.50 in the bathroom of 

a truckstop and colored charts that don’t 
really say anything about anything.”

Men trots vad Gizmodo skriver om att 
kampanjen inte skulle uppmärksammas 
av barn och ungdomar så har den trots 
allt uppmärksammats en hel del på 
Internet redan. I regel så är det ju trots 
allt föräldrarna som tar det slutgiltiga 
köpbeslutet så om kampanjen lyckas 
nå dem så har den lyckats med sitt mål. 
Föräldrar har en tendens att ta till sig 
argument som handlar om barn som far 
illa, och när det gäller elektroniskt skräp så 
är det i regel barn i Kina och andra länder 
som får ta hand om de giftiga avfallen. 
Detta kan göra avtryck på föräldrar som 
står i leksaksaffären och ska välja mellan 
tre olika TV-spelskonsoller.

På kampanjsajten finns förutom 
videoklippet även funktioner för att 
enkelt skicka färdiga mailprotester till de 
tre företagens ledare. 25



Även om den här typen av mail troligtvis 
inte får någon större effekt så ger det i alla 
fall användarna en känsla av att de har 
faktiskt gjort något konkret för att ”hjälpa 
till”. Det går även att jämföra de tre 
företagens miljöbetyg på kampanjsajten 
och under sektionen “Promote” finns 
det tips på hur man kan sprida word-
of-mouth om den här kampanjen: 
 

Dessutom finns det 36 olika sociala 
bokmärkestjänster som besökarna enkelt 
kan använda för att spara/dela med sig av 
den här sajten. Greenpeace ger prov på att 
de försöker utnyttja de sociala mediernas 
kraft och spridningspotential.

Hittills har bland annat har nedanstående 
källor skrivit om kampanjen:

1. Tell your friends about this site, 
especially if they’re console gamers. 
2. Link/Blog this site - don’t forget to tag 
your blog entry with greenconsole. 
3. Ask your favorite games news source 
to cover this campaign. 
4. Add this page to your del.icio.us, furl 
or other social bookmarking sites. 
5. Digg this site. 
6. Add this site to your StumbleUpon 
favorites. 
7. Create a viral animation linking back 
to this site. 
8. Design a game. 
9. Change your email signature to link to 
this site.

- Gizmodo 
- Marketing VOX 
- eco street 
- The Escapist 
- psfk 
- EETimes.com 
- Spelfeber 
- Konsollkoll.se 
- GameSpot 
- Yahoo! News UK 
- Neoseeker 
- Reg Hardware
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http://gizmodo.com/gadgets/green-goblin/greenpeace-clash-of-the-consoles-corny-vaguely-informative-and-pointless-332767.php
http://www.marketingvox.com/archives/2007/12/13/greenpeace-launches-machinima-knocking-toxic-game-consoles/?camp=newsletter&src=mv&type=textlink
http://ecostreet.com/blog/recycling/2007/12/13/clash-of-the-consoles/
http://www.escapistmagazine.com/news/view/79849-Greenpeace-Targets-Console-Makers-With-New-Campaign
http://www.psfk.com/2007/12/greenpeace-gets-gamers-to-battle-for-a-greener-future.html
http://www.eetimes.com/rss/showArticle.jhtml?articleID=204803354&cid=RSSfeed_eetimes_newsRSS
http://spel.feber.se/feber/art/34980/greenpeace_bedmer_elektronikfr/
http://www.konsolkoll.se/2007/11/28/konsoltillverkare-storsta-miljobovarna/
http://www.gamespot.com/news/6183914.html
http://uk.news.yahoo.com/register/20071213/ttc-greenpeace-slams-next-gen-consoles-d1d76f9_1.html
http://www.neoseeker.com/news/story/7428/
http://www.reghardware.co.uk/2007/12/13/greenpeace_clash_of_the_consoles/
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en reella och den digitala 
världen håller allt mer på 

att smälta samman och inom 
flera områden är konvergensen 
nästintill total. 
 
Musik- och filmindustrin har på många 
plan blivit tvungen att tänka i helt nya 
banor sedan deras publik anpassat sina 
gamla vanor och beteenden till nya 
arenor. Men hur ser det ut på den litterära 
fronten? Det ska vi ta ta en närmare titt 
på i det här numrets fördjupning.

Att döma av rapporter och statistik läser vi 
mer än någonsin, bara under 2006 ökade 
försäljningen av allmänlitteratur i Sverige 
med 7,4 procent. Trots att den traditionella 
bokhandeln har backat något är den 
fortfarande dominerande med 50 procent 
av marknaden – tillväxtprocenten hittar vi, 
föga förvånande, inom Internethandeln.

Bokhandlare börjar också i högre 
utsträckning få upp ögonen för denna 
trend och jobbar oftare med ”upplevelser 
i butik” för att den vägen locka in fler 
kunder på nätet och vice versa. Vad vi kan 
utläsa är dock att människor, samhällets 
digitalisering till trots, fortsätter att läsa 
fysiska böcker (och tidningar). Vad beror 
detta på?

Det finns flera intressanta 
konsumentaspekter att titta närmre på 
inom detta område. Dels handlar det om 
var, när och hur vi köper våra böcker, dels 
hur och var vi helst läser dem. 

E-böcker är inte precis någon nyhet på 
den digitala stjärnhimlen, ändå har de 
inte på långa vägar lyckats slå ut de fysiska 
böckerna. Gällande läsbeteenden finns 
dock skillnader att ta hänsyn till ur ett 
globalt perspektiv. 

D

Läsande i förändring

Månadens fördjupning:

http://www.svb.se/Nyheter/146181/148582/?view
http://www.svb.se/Nyheter/146181/148582/?view
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Medan vi svenskar inte verkar känna 
oss helt hemma med att läsa romaner 
på datorn, ligger man i Japan ljusår före. 
Enligt en artikel på Techcrunch är mer än 
hälften av alla japanska bestsellers lästa i 
en mobiltelefon. Och inte nog med att 
böcker där konsumeras och distribueras 
mobilt, det finns där även flera exempel 
på romaner som författats mobilt. 
En främmande tanke kan tyckas, 
men kanske handlar det mycket om 
vilken inställning man har till läsning, 
litteratur och framförallt användandet 
av språket i den. Som det i artikeln klokt 
påpekas ”it could also encourage writers 
to be inventive with language in new 
ways. Language must always evolve.”. 
 
Ett alternativ till att själv läsa böcker är 
som bekant att lyssna på dem, och de 
klassiska ljudböckerna har förstås också 
sin digitala motsvarighet. Via Audible.
com  kan man, precis lika enkelt som 
musik, ladda ner digitala ljudböcker till sin 
mp3-spelare, iPod eller dator. Företaget 
förmedlar över 40 000 nerladdningsbara 
titlar och distribuerar även dagstidningar 
och månadsmagasin i ljudform. De har 
dessutom ensamrätt inom området på 
iTunes. 

Bland de nationella motsvarigheterna 
märks till exempel Ljudboken.se och 
Audibox.se, och hos Bokilur.se kan man 
lyssna på ljudböcker i mobilen. I senaste 
numret av Pc För Alla (nr 11) listar man 
olika sätt att skaffa MP3-böcker samt 
prisskillnader på dem i 15 olika nätbutiker.  
Ett annat     projekt på den svenska 
marknaden är Mediejukeboxen, 
ett tekniskt tillskott på bibliotekens 
hemmaplan. Det är en digital 
utlåningsdisk där besökare kan ladda 
ned och låna hem digitala filer såsom 
filmer, ljudböcker, musik, språkkurser 
och faktaprogram till sitt USB-minne, 
iPod och andra bärbara lagringsenheter. 
Tanken med att placera den på bibliotek 
istället för på nätet är att det ska vara 
mer ”levande”, möta en bred grupp av 
låntagare i alla åldrar och att filerna, tack 
vare lokal placering, ska gå snabbare att 
ladda ner. En färsk undersökning visar 
dock att biblioteksbesökarna i Sverige och 
i synnerhet i Stockholm, minskat drastiskt 
senaste tiden, så kanske är tanken ändå 
mer god än ändamålsenlig.

När frågan varför e-böcker inte hittills har 
fått större genomslagskraft ställs, brukar 

http://www.techcrunch.com/2007/12/02/in-japan-half-the-top-selling-books-are-written-on-mobile-phones/
http://www.smh.com.au/news/mobiles--handhelds/in-japan-cellular-storytelling-is-all-the rage/2007/12/03/1196530522543.html?page=fullpage#contentSwap1
http://www.audible.com
http://www.audible.com
http://www.mediejukeboxen.se/
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svaret ofta bli att ”det är jobbigt att läsa på 
datorn”, ”vanliga böcker är lättare att ta 
med sig” osv. 

Detta är något som flera stora aktörer på 
data- och teknikmarknaden tagit fasta 
på och i sin tur lanserat produkter som 
ska revolutionera bokmarknaden och 
konsumenters läsbeteenden. Världens 
första prototyp på en fungerande läsare 
för e-papper var Philips Readus (video), 
men den senaste och i dagarna mest 
omtalade apparaten är Amazons Kindle. 
Det är en digital läsplatta som tillåter 
användaren att snabbt och trådlöst ladda 
ner och prenumerera på tusentals böcker, 
dagstidningar, uppslagsverk och bloggar. 
Till sina övriga attribut hör att den är 
liten och lätt, har ett långlivat batteri, 256 
MB minne (och därmed kan lagra upp 
till 200 romaner), bra skärmupplösning 
”att liknas vid papper”, enkelt justerbar 
textstorlek, inbyggd MP3-spelare, lexikon 
och uppkoppling till Amazon’s eget 
Whispernet. På Kindles hemsida finns 
i dagsläget drygt 900 produktrecensioner 
och utifrån dessa får den betyget 3 på 
en femgradig skala. Det negativa som 
generellt lyfts fram är priset, 399 USD, att 

den är designmässigt ful, att man måste 
betala för vissa tjänster som annars är 
gratis (exempelvis bloggfeeds) liksom att 
den saknar PDF-stöd. Trots sina sämre 
sidor ska den ha sålts slut drygt fem 
timmar efter release, vilket säger en del 
om efterfrågan. 

Kindle har ännu inte nått Sverige, men på 
Ebay ligger den ute för upp till det dubbla 
originalpriset för ivriga spekulanter. 
Intresset i Sverige verkar dock svalt vilket 
bland annat lyfts fram av kritiker som 
Adam Erlandsson, Svd. Även om just 
hans diskussion främst har en teknisk 
fokus kan man spekulera i om det i 
grund och botten inte handlar om att vi 
svenskar är ett traditionsbundet folk som 
fortfarande tungt framhäver Gutenbergs 
boktryckarkonst i sina historieböcker, 
älskar sin bokrea och sina Billy-bokhyllor 
fyllda till sin bredd…

http://www.youtube.com/watch?v=uQMBzXaCmqY
http://www.amazon.com/Amazon-com-kindle/dp/B000FI73MA
http://blogg.svd.se/webbochteknik?id=5369
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Tillbaka till Kindle, som förstås inte är 
utan konkurrenter. Sony har lanserat sin 
Sony Reader, från början tänkt som e-
bokens motsvarighet till iTunes. Enligt 
somliga har den mer tilltalande attribut 
såsom snyggare design och smidigare 
utformning men saknar å andra sidan 
sådant som ett funktionellt tangentbord, 
sök- och scrollfunktioner, ordlexikon och 
möjligheten att ladda ner böcker utan att 
vara ansluten till en dator. 

En produktrecensent på Amazon 
sammanfattar trots detta sin jämförelse 
av de två så här: ”I’ll use the Kindle to 
show my friends, and the Sony Reader for 
reading”.

Men med andra mediekonvergerande 
apparater såsom Apples nya tillskott 
iPhone (når Sverige i vår), kan man 
fundera över vilken funktion de 
digitala läsplattorna egentligen fyller, 
vilket bland annat lyfts fram i bloggen 
Webb o Media. Anledningen till att 
digitalt papper eller e-papper inte slagit 
igenom, får man gissa, går att härleda till 
samma konvergensproblematik. Trots 
unika egenskaper som att vara böjbart, 
reflektera ljus som riktigt papper (till 
skillnad från digitala läsplattor som 

använder inbyggt bakgrundsljus för att 
belysa sina pixlar) och visa text och bild 
utan strömtillförsel, är det inget som gått 
hem på konsumenternas marknad. Kring 
Diginews, ett europeiskt forskningsprojekt 
om digital distribution och konsumtion 
av e-papperstidningar som samlade stora 
delar av tidningssverige 2004-2006, har 
det till exempel varit ganska tyst. Här kan 
du läsa mer om detta.    

Konsumenternas krav på läsvänlig text är 
i alla fall uppenbarligen hög och kanske 
avgörande för varför man väljer att läsa 
vissa saker på papper framför via skärm. 
Svenska ReadRunner är ett exempel på 
några som förstått detta och som utvecklar, 
marknadsför och säljer programvaror 
som underlättar läsning på skärm. Deras 
affärsidé är att öka överföringshastigheten 
mellan datorns skärm och läsarens 
hjärna för att både öka läshastighet och 
läsförståelse hos kunderna till företag som 
säljer på e-textbaserat material.

Utöver läsarnas vana vid det fysiska 
bladet finns andra fördelar kopplade till 
traditionell romanläsning som e-böckerna 
än så länge inte lever upp till. När vi köper 
en bok i bokhandeln köper vi också rätten 
att fritt låna ut, sälja vidare eller ge bort den 
om vi vill. För nedladdat material gäller 

http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&categoryId=8198552921644523779
http://webbomedia.com/2007/07/05/iphone-ar-mycket-mer-an-en-telefon/
http://diginews.se/files/IF64952215.pdf
http://www.readrunner.se/about.shtml
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oftast helt andra villkor som om de bryts 
likställs med kriminell handling. Dessa 
innefattar bland annat att du inte har rätt 
att varken låna, låna ut eller sälja vidare 
nedladdade böcker. Detta och många 
andra synnerligen intressanta aspekter 
belyses fyndigt briljant i The Future of 
Reading – A Play in Six Acts .

Att analysera läsbeteenden över tid är inte 
helt lätt, och ju fortare samhällets och 
dess tekniska utveckling går framåt, ju 
svårare blir det att isolera konsumenternas 
specifika vanor. Ämnet diskuteras på 
bloggar och i universitetsuppsatser, men 
några definitiva svar finns förstås inte. 
Fördelarna med digitaliserad läsning 
är många och kan kanske vara en del 
av lösningen inom globalt aktuella 
problemområden som resursslöseri, 
utrymmesbrist, dyr och dåligt uppdaterad 

skollitteratur etc, men än tycks det 
papperslösa samhället fortfarande vara 
långt borta. 

Kanske finns det gränser för i 
vilken omfattning konsumenter vill 
kompromissa på den fysiska upplevelsen 
av saker och ting? Kanske har det bara 
att göra med att ”Rom inte byggdes på en 
dag” och att somliga förändringar måste 
ses över en mycket längre tid. Böcker och 
tidningar har trots allt funnits bra mycket 
längre än inspelad musik och film, och 
således har konsumenternas beteenden 
där mycket djupare rötter som med det 
sunda förnuftets tänk borde ta längre tid 
att gräva upp. Men att förändringen har 
börjat ske är ett faktum, på vilket den 
snabba slutförsäljningen av Kindle kanske 
bara är ett utav många bevis.   

http://diveintomark.org/archives/2007/11/19/the-future-of-reading
http://diveintomark.org/archives/2007/11/19/the-future-of-reading
http://media-it.hh.se/documents/uppsats_per.pdf
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Analys

decembernumret av Urban Lifestyle 
Report har ni fått ta del av Miamis 

spaning från deras nyligen genomförda 
resa till Shanghai. Det är uppenbart att vi 
västerlänningar måste hålla ett öga på vad 
som händer borta i öst, då det för med sig 
både hot och möjligheter. Den kinesiska 
kulturen verkar ta till sig många delar av 
västkulturerna men gör det på sitt egna 
sätt. Lyckad marknadskommunikation 
kan inte bara översättas språkmässigt 
utan måste ibland göras om från grunden 
för att den ska lyckas i Kina.

I artikeln om julhandeln kunde ni läsa om 
hur företag fortfarande har långt kvar när 
det gäller utnyttjandet av sociala medier i 
sina kampanjer. Standard just nu innebär 
att skapa någon form av julkalender, julsajt 
och lite julerbjudanden. Ett företag som 
faktiskt adderade en videopodcast till 
detta paket är MQ. De får pluspoäng för 
att de försöker, men implementationen 
hade kunnat vara mer effektfull och 
utnyttjat de sociala medierna bättre.

Facebook å andra sidan tycktes gå ett 
steg för långt när de började avslöja vilka 
julklappar som medlemmarna hade köpt 
i deras vänners nyhetsflöden. Det senare 
är ett tydligt exempel på hur företag 
som Facebook bryter ny mark inom 
kapitalisering på sociala nätverk och hur 
svårt det kan vara att hitta rätt formel. 
En formel som accepteras av användarna 
och helst älskas av annonsörerna 
samtidigt som den genererar pengar 
tillbaka till Facebook och andra sociala 
nätverkstjänster. Vissa menar att just den 
ekvationen är svår och att människor 
blir allt mer illojala då det finns mängder 
med olika tjänster som alla är gratis 
och vissa än så länge till och med är är 
annonsbefriade. Men samtidigt finns det 
en bekvämlighetsfaktor när en användare 
precis har skapat sig sin primära digitala 
identitet på en specifik tjänst vilket gör 
att det blir en tröghetseffekt gentemot att 
byta tjänst på grund av annonsering. Detta 
kan dock ändras i och med att Googles 
projekt Open Social byggs ut och leder 

I
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till applikationer som kan leva parallellt 
på olika tjänster. Det skulle kunna göra 
det enklare att byta mellan tjänster för att 
hela tiden undvika störande element.

Ett annat område där utvecklingen går 
framåt i en relativt snabb fart just nu är 
mode och kanske framför allt e-handel 
och bloggar inom mode. Konsumenterna 
har efter några skeptiska år tagit till sig ett 
beteende där det börjar bli självklart att 
hitta information om kläder på Internet 
och även att köpa kläderna digitalt. 
Fortfarande finns det en problematik 
kring kläder och passformer, men trots 
det så ökar denna handel från år till år. 
I framtiden kommer vi troligtvis att få 
se smartare integration av butiker och 
e-butiker. Kanske kommer vi att besöka 
butiker med prov-exemplar för att sedan 
beställa över Internet osv.

Om utvecklingen går fort inom mode och 
kläder så går den ännu fortare inom mobil 
kommunikation och marknadsföring. 
Ett område som dock är lätt att glömma 
bort är hur mobilen kan användas som 
verktyg för att samla in information 
om konsumenter. Vi berättade om den 
mobila tjänsten Blyk som erbjuder gratis 
mobiltelefoni till 16-24-åringar i utbyte 
mot att de kan samla in information om 
dem för riktad marknadsföring. Den här 
typen av affärsmodell kommer vi säkert att 
få se mer av i framtiden. Nu har dessutom 
Google lagt till en positioneringsfunktion 
för deras mobila Google Maps vilket kan 
ta fram en viss användares geografiska 
position. I dagsläget används den för att 
hjälpa användaren att lokalisera sig själv, 
men inom kort lär vi se kommersiella 
användningsområden som t ex geografiskt 
riktade annonser mm.
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Om Urban Lifestyle Report

rban Lifestyle Report är en prenumerationsbaserad trendanalysrap-
port som kommer ut en gång i månaden. Utifrån rådande trender som 

berör varumärken, media och konsumenter sammanställs några av de mest  
spännande och viktigaste händelserna, produkterna och tjänsterna som har  
diskuterats på Internet under den senaste perioden.

Syftet med Urban Lifestyle Report är att utveckla och konkretisera viktiga  
trender och fenomen som kan utnyttjas på olika sätt inom marknadsföring och 
varumärkesbyggande. Anledningen till att rapporten är prenumerationsbaserad 
är att mottagarna ska kunna titta tillbaka på gamla rapporter och hela tiden lära 
sig mer och mer om de viktiga trender som håller på att drastiskt förändra hela 
marknadsföringsarenan. 

Tyngdpunkten i insamlingen av informationen ligger på konsumentgenererade 
källor som bland annat bloggar, diskussionsforum, sociala nätverk och nyhets-
tjänster på Internet samt ljud- och videopodcasts. De ställen på Internet där 
konsumenterna kan göra sina röster hörda. Dessa källor blandas med mer  
traditionella källor och undersökningar för att få en balanserad mix av åsikter 
och mer faktabetonad kunskap. 

Hör gärna av er till oss om ni har några frågor kring den här produkten, vill veta 
mer våra övriga tjänster eller har något annat ni funderar över där vi kanske kan 
hjälpa till!

U



i på Urban Lifetyle arbetar med att hjälpa våra kunder att lyssna 
på konsumenterna. Vilket innebär att vi hjälper våra kunder att 

hantera de trender och diskussioner som idag påverkar deras egna och 
deras kunders marknadsföring och produkt- och tjänsteutveckling. Vi 
fokuserar på att hitta hot och möjligheter i rådande trender och att 
hjälpa våra kunder att konkretisera dessa.

Vårt mål är att göra konkreta och användbara trendanalyser för en 
överkomlig kostnad - inte allmänna, svepande och dyra. Därför 
arbetar vi bland annat med produkter som Urban Lifestyle Report 
där produktionskostnaden kan delas av många mottagare och på så 
sätt hålla nere priset för alla.

Vi arbetar även med bevakningar, seminarier, workshops och projekt 
kring områden och trender som är intressanta för våra kunder. 
Exempelvis kan vi utforma bevakningar (månads- eller kvartalsvis), 
workshops, seminarier och projekt kring flera av de ämnen vi skriver 
om i Urban Lifestyle Report.  

Tveka inte att höra av dig till oss om du vill veta mer! Vill du komma 
i kontakt med oss går det bra att maila (info@urban-lifestyle.se) eller 
ringa på 08-501 643 77.

V

Nästa Nummer 16 januari

God jul & Gott nytt år!
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