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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att redogöra för det examensarbete som avverkats under tio 
veckor på kandidatutbildningen Grafisk Design och kommunikation och vad som lett fram till 
formgivningen av ett säljmaterial åt gratismagasinet LKPG. Syftet med examensarbetet var 
även att svara på frågeställningarna ”Vad vill kunder i form av lokala näringsidkare ha ut av 
sin annonsering?” samt ”Hur ska ett säljmaterial till ett gratis livsstilsmagasin vara utformat 
för att vara till mest nytta och av störst intresse för sina kunder?”. Detta har gjorts med hjälp 
av en konkurrentanalys, kvalitativa intervjuer, litteraturstudier och en 
målgruppsundersökning. Det som funnits är att marknaden för gratistidningar både nationellt 
och lokalt är oerhört stor med många snarlika konkurrenter, men även att det finns plats för 
många. Detta eftersom annonsering i tidningar är uppskattat och väl använt av lokala 
näringsidkare. För att som tidning fånga annonsörer gäller det dock att utmärka sig, särskilja 
sig från konkurrenterna och samtidigt erbjuda sina kunder något unikt. Det som konstaterats 
är att de som annonserar i tidningar i Linköping och Norrköping vill bli professionellt 
bemötta, få goda lösningar och bli erbjudna bra priser.  
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Abstract 
The purpose of this essay is to present a thesis work that has been executed during a period of 
10 weeks, as part of a bachelor degree in Graphic Design and Communication and also to 
present what has led to the design of a sales brochure for the freely distributed lifestyle 
magazine LKPG. The purpose of the thesis work was to examine the answers to the questions 
“What does clients and local company owners want to achieve from their advertising in 
newspapers and magazines?” and “How should a sales brochure for a freely distributed 
lifestyle magazine be designed to be at most advantage and out of most interest to its 
clients?”. The work has been carried out through an competitors analysis, qualitative 
interviews, literature studies and a survey on the target group. The findings of the work are 
that the market of freely distributed  magazines, both nationally and locally, is extremely wide 
and has many similar competitors. Although there is still room for all of them, since 
advertising in newspapers and magazines are highly appreciated and well used. But in order 
for a magazine to recruit clients on this market, it is most important to distinguish oneself 
from competitors and offer something special. What has also been stated in this essay is that 
company owners who advertises in magazines and newspapers in Linköping and Norrköping 
wants to be treated professionally, be offered smart solutions and also good prices.  
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Förord 
Jag har alltid haft ett brinnande intresse för tidningar och magasin i alla dess former och 
speciellt mot dem som behandlar mode, inredning och design. Fascinationen för dess 
formgivning var också en av anledningarna till mitt val av utbildning och det är något som jag 
kan se mig själv arbeta med i framtiden. När det blev dags att runda av min utbildning inom 
Grafisk Design och Kommunikation med ett examensarbete var det därför ganska självklart 
att jag ville behandla ett ämne inom just tidningsvärlden.  
 
Mina ambitioner inför examensarbetet var att tillämpa de kunskaper jag samlat på mig under 
min treåriga utbildning, detta helst på ett verkligt företag och i ett verkligt uppdrag. 
Förhoppningen var också att få en större insikt i hur tidnings- och magasinbranschen fungerar. 
 
Här följer min c-uppsats, som är ett resultat av 10 veckors arbete. Ett arbete som också 
resulterade i en tryckt broschyr. Jag vill här även passa på att tacka för det stöd jag fått från 
min handledare Tobias och hela gänget på LKPG som tog emot mig på ett väldigt trevligt sätt. 
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1 Inledning 
I upptakten till examensarbetet kontaktades ett antal tidningar och magasin för att se ifall 
intresse fanns för ett externt uppdrag. Fördelarna med att vara på ett företag och utföra ett 
praktiskt uppdrag i kombination med en c-uppsats borde vara många och det leder troligtvis 
till mer tyngd och större relevans i arbetet. När kontakten togs med ett lokalt livsstilsmagasin 
fann båda parterna att något kunde göras tillsammans och det var då det blev bestämt att 
examensarbetet skulle utföras i samarbete med LKPG Magazine.  
 
Med detta examensarbete har tidningar, framförallt gratistidningar, som fenomen och 
annonsplats undersökts.  Som ett resultat av denna undersökning har en tryckt broschyr tagits 
fram. I denna första inledande del av uppsatsen beskrivs syftet med arbetet, själva problem- 
och uppgiftsformuleringen, metoden som använts, avgränsningar och källor. Därefter följer en 
klassisk struktur med redovisning av själva arbetet som är indelat i flera delkapitel. Detta för 
att sedan avslutas med en resultat-, diskussions- och analysdel, där de resultat som funnits i 
undersökningen diskuteras.  

1.2 Syfte  
Syftet med examensarbetet är att ta fram ett säljmaterial i form av en broschyr åt LKPG 
Magazine. Detta samtidigt som det ska undersökas hur marknaden för tidningar och magasin i 
Sverige ser ut idag, lite av dess historia och vad det är lokala aktörer i Norrköping och 
Linköping söker efter i sin annonsering. Examensarbetet kommer att bestå av två delar; en 
uppsatsdel och en uppgiftsdel. I den senare delen kommer det med hjälp av befintliga 
målgruppsundersökningar och med ny information från framförallt litteraturstudier, en 
konkurrentanalys och kvalitativa intervjuer alltså tas reda på vad lokala aktörer vill ha ut av 
och förväntar sig av sin annonsering. Detta med en betoning på uppdragsgivaren LKPG 
Magazines annonsörer, då dessa kommer att vara de som intervjuas. Utifrån denna 
information ska sedan en broschyr tas fram. För uppsatsdelen kommer det huvudsakliga syftet 
bestå av att ta reda på den information som behövs och även dokumentera hela 
examensarbetet utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv.  

1.2.1 Problemformulering 
Eftersom examensarbetet kommer att resultera i en färdig produkt är en del av 
problemformuleringen styrd av detta. Problemformuleringen blir att ta reda på vad som gör en 
tidning attraktiv som annonsplats och hur en lämplig form ska tas fram för att sälja in detta till 
kunder. Genom att undersöka tidningsmarknaden i Sverige, titta på LKPG:s konkurrenter 
samt intervjua deras befintliga annonsörer ska följande tas reda på;  
 

Vad vill kunder i form av lokala näringsidkare ha ut av sin annonsering? Hur ska ett 
säljmaterial till ett gratis livsstilsmagasin vara utformat för att vara till mest nytta och av 

störst intresse för sina kunder? 

1.2.2 Uppgiftsformulering 
Examensarbetets huvudsakliga uppgift blir att ta fram material till och formge en säljande 
broschyr. LKPG Magazine som redan är ett välfungerande och vinnande magasin och även 
har trogna annonsörer samt en stabil marknad ser dock ändå behovet av att utvidga sina vyer. 
För detta anser LKPG Magazine behöva ett mer utvecklat säljmaterial. Detta så att all 
kommunikation utåt från magasinets sida blir enhetlig gentemot kunderna och även så att de 
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har ett fysiskt material att faktiskt presentera för både gamla och framtida annonsörer. LKPG 
Magazine har tidigare gjort en målgruppsundersökning och under tiden för detta 
examensarbete kommer ännu en att utföras av ett inhyrt företag. Uppgiften för examensarbetet 
blir att sammanställa och tolka informationen från denna undersökning samt kombinera denna 
med annat material, från framförallt litteraturstudier och de kvalitativa intervjuerna, och ta 
fram en grafiskt snygg och användbar broschyr.  

1.2.3 Avgränsningar  
Arbetet kommer främst att bestå av undersökningar som är till nytta för själva utformandet av 
broschyren. Därför kommer det inte ägnas någon större tid till att undersöka mindre viktiga 
konkurrenter eller olika företeelser. En annan avgränsning blir att de kvantitativa studierna, i 
form av enkätundersökningen, endast kommer att tolkas och analyseras utifrån de mest 
användbara och intressanta delarna och alltså inte utföras från grunden.  

1.2.4 Begreppsdefinitioner 
Hittills i uppsatsen har arbetsplatsen som examensarbetet ska utföras på, benämnts som LKPG 
Magazine. Då detta namn kan bli lite långt och upprepande i en löpande text och eftersom 
företaget även innefattar Norrköpingsversionen, NKPG Magazine, kommer det framöver 
endast benämnas som LKPG. 
 
Under hela uppsatsen diskuteras tidningar i alla dess former. I svenska språket finns det flera 
olika benämningar för i många fall samma produkt, vilket ibland kan göra en något förvirrad. 
De definitioner som finns för tidningar, tidskrifter och magasin är ofta inte tillräckligt skilda 
och många tidningar har också en egen definition. Under detta examensarbetets tid har inte 
någon bra särskiljning heller upptäcks och därför förblir definitionerna något varierande även 
här. 

1.3 Metod  
För att kunna producera den slutliga produkten samt få information om och närmare 
undersöka tidningsbranschen i Sverige kommer både kvantitativa och kvalitativa metoder att 
användas. För den kvantitativa delen kommer en konkurrentanalys, en analys av 
målgruppsundersökningen, litteraturstudier och annan datainhämtning att användas. Den 
kvalitativa delen står framförallt intervjuerna för.  

1.4 Källor 
De källor som använts i arbetet består av litteratur, tidningar, Internetsidor, intervjuer och en 
målgruppsundersökning. Viss kritik kan här ges mot de många källor från Internet som 
använts, eftersom de många gånger kan vara mindre trovärdiga. Dock fanns behovet av att 
använda Internet som en källa och eftersom många av Internetsidorna är både statliga och väl 
förtrodda företag, samt att dessa även kompletterats med litteratur, intervjuer och en 
målgruppsundersökning, fås ändå den trovärdigheten som behövs. 

1.5 Struktur 
Strukturen på examensarbetet följer en planering som togs fram tidigt i den inledande delen 
av arbetet. Denna planering är i form av ett Gantt-schema där alla de olika delmomenten för 
arbetet har planerats in. Att först veta vad som behöver göras, innan det tas reda på hur, är en 
viktig prioritering och något som kommer att underlätta hela arbetet.  
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Som struktur till uppsatsen har en klassisk mall valts där uppsatsen är uppdelad i tre delar. En 
inledande del, en huvud del där det redogörs för själva arbetet samt en avslutande 
diskuterande del. I övrigt är uppsatsen indelad i traditionella kapitel och därför är ingen 
närmare förklaring nödvändig.  
 
Se även Bilaga 1 – Gantt-schema. 
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2 Bakgrundsbeskrivning 
Under examensarbetet ska en produkt i form av en säljande broschyr skapas, något som 
följaktligen till viss del kommer att få styra vad som ska undersökas under arbetet. Det kan 
alltså sägas att för att kunna producera en broschyr behövs en del saker tas reda på och det är 
detta som bakgrundsbeskrivningen till stor del handlar om. 

2.1 Tidskriftshistoria i Sverige 
Tidskrifter hade redan från början en betydande roll för diskussion och spridning av 
populärkultur. Tidskrifternas historia i Sverige började egentligen redan så tidigt som på 
1700-talet, parallellt med dagstidningarna, men tog på allvar fart först vid sekelskiftet 1800 - 
1900-talet. Tidningen Allers, som först utgavs under namnet Illustrerad Familj-Journal, 
lanserades så tidigt som 1870 och är bland de mest kända svenska tidskrifterna som 
produceras än idag. Dessa första tidskrifter behandlade ämnen som politik, nöjen och kultur 
och hade ganska få sidor men med relativt mycket bilder för den tiden. (Jais-Nielsen, 2004) 
 
Redan 1905 grundades företaget Pressbyrån som kom att bli en mycket viktig källa för 
svensk populärpress och nu ökade också försäljningen av tidskrifter. I takt med 
industrialiseringen och bildandet av det moderna samhället med allt fler läskunniga invånare 
ökade antalet titlar i Sverige. Nu började också olika typer och inriktningar på tidskrifter 
bildas. Tidskrifter som var inriktade på vissa målgrupper så som; familjetidningar, 
damtidningar, bildtidningar och herrtidningar. Under 20- och 30-talen utvecklades sedan 
tidningarnas innehåll när de fick konkurrens av radions intåg och för att konkurrera med 
denna nya informationskälla lade tidningarna mer kraft på bildmaterial, något som radion inte 
hade. Utvecklingen fortsatte under krigsåren, då många tidningar valde att inrikta sig mot ett 
innehåll betonat på filmstjärnor och den mer glamorösa livsstilen, antagligen som en slags 
verklighetsflykt. Under efterkrigsåren och 50-talet var lanseringen av hemmafrun ett faktum 
och detta var inte tidskrifterna sena att svara på. Skillnaden mellan damtidningar och 
familjetidningar blev nu också allt större. (Jais-Nielsen, 2004) 
 
Utvecklingen fortsatte under 60- och 70-talen och det var kanske också nu som de första mest 
drastiska förändringarna gjordes speciellt med designen av tidningarna, framförallt tack vare 
ny och förbättrad tryckteknik. Under 80-talet fick tidskrifter mycket av den formgivning de 
har än idag. Många tidskrifter tvingades övergå från veckoutgivning till månadsutgivning och 
vissa försvann helt när TV fick ett allt starkare fäste hos befolkningen. Dessa nya 
månadsmagasin fick ett lyxigare och glansigare format än vad veckotidningarna hade haft och 
många blev allt mer nischade eller så kallade livsstilsmagasin som behandlade lite av varje 
som kunde intressera målgruppen. Under 80-talet var det många tidskrifter och magasin som 
blev lite utav pionjärer inom grafisk design. Med digitalisering under 90-talet blev mycket 
mer möjligt och marknaden öppnades upp för fler tidningar, något som utnyttjades vilt. Det 
blev så lätt att ta fram en ny tidning att tidningar kom och gick hela tiden. Denna trend är 
också något som har hållit i sig och som man kan se än idag på tidningsmarknaden, bland 
annat på Pressbyråns oändliga rader av tidningar. (Jais-Nielsen, 2004) 
 
Under de över 100 år som tidskrifter varit en del av svensk kultur har bevisligen mycket hänt. 
Informationsbruset idag tycks vara större än någonsin och trenden med ständiga nylanseringar 
och nedläggningar av tidningar är fortfarande aktuell. Tidskrifter och tidningar i Sverige är en 
stor och omtyckt marknad och i Sverige har det alltid varit viktigt med mångfald och 
yttrandefrihet. Sverige var bland de första länderna i världen med att stifta en lag om 
yttrandefriheten och än idag är det en viktig grundsten i vårt samhälle. Idag finns det t.ex. ett 
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statligt stöd för kulturtidskrifter som ett försök att bevara mångfalden och inte låta 
kommersialiseringen styra allt. (Jais-Nielsen, 2004) 
 

2.2 Fenomenet gratistidningen 
Gratistidningarna dök upp i slutet på 80-talet då tidningen Nöjesguiden kunde hittas i 
Stockholms innerstad. Några år senare dök nästa tidning upp, Citynytt, men det var egentligen 
inte förrän 1995 då tidningen Metro lanserades som fenomenet gratistidningar anses ha fötts. 
Tidningen var en kortare version av en vanlig dagstidning med lokala, nationella och 
internationella nyheter, sport, väder, ekonomi och nöje. Det var konceptet med att helt 
finansiera en tidning på annonsintäkter som var det nytänkande. Karl Erik Gustafsson, 
professor i medieekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, säger så här om 
händelsen; 
 

”Det var något helt nytt som kom när Metro dök upp 1995. Annonsblad kände vi till sedan 
1930-talet men ett annonsdagblad var något annat. Metro priskonkurrerade inte som andra 
annonsblad utan ville tjäna pengar på annonsmarknaden men enbart på denna. För läsarna 
var allt "gratis". Att kalla Metro gratistidning var mer säljande än att tala om den som ett 

annonsdagblad.”  
(Gustavsson, 2006) 

 
Efter att tidningen Metro gjort sin entré på marknaden dök nu många fler tidningar upp. Både 
fler gratistidningar liknande metro, som t.ex. Punkt Se och City, men också gratistidskrifter 
som var mer nischade och mer som magasin i sin utformning och sitt innehåll. Det finns en 
del olika begrepp som används för tidningar som är gratis men definitionen för vad en 
gratistidning är enligt Institutet för Reklam- och Mediestatistik; 
 

”En gratisdistribuerad tidning som utkommer med minst 20 utgåvor årligen och som 
innehåller minst 25 procents redaktionellt material. Tidningen skall spegla samhället i 

spridningsområdet.”  
(IRM – Gratisdistribuerade tidningar) 

 
För en gratistidskrift däremot, är definitionen lite annorlunda och det är det som skiljer dem 
åt.  
 

”Gratistidskrift kallas tidskrift som distribueras gratis till sin målgrupp. I denna kategori 
ingår även kund och företagstidning.”  

(IRM – Gratisdistribuerade tidningar) 
 
En tredje definition av media som rör sig i samma sektor är den om annonsblad som 
definieras av IRM enligt följande; 
 

”En tidning som innehåller mindre än 25 procents redaktionellt material eller ej uppfyller 
kraven för gratistidning vad gäller periodicitet.”  

(IRM – Gratisdistribuerade tidningar) 

Idag ges gratistidningar och tidskrifter ut i nästan alla större städer i Sverige och populariteten 
och genomslagskraften hos dem är stor. Det är inte bara i Sverige som genomslaget varit stort 
utan det är i hela Europa. I Köpenhamn är t.ex. antalet gratistidningar så många att de sägs 
vara fler än invånarna. Efter tidningen Metros lansering i Danmark blev utgivandet av 
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gratistidningar helt explosionsartat och idag finns det hela fem stycken gratistidningar som 
alla skickas hem till danska hushåll. (Jönsson, 2007) 
 
Martin Jönsson, journalist och mediebloggare på Svenska Dagbladet, säger att det senaste är 
nischade gratistidningar. Han konstaterar också att ofta när det gäller gratistidningar; 

  
”Ofta smakar det mer än det kostar och branschen är full av ”fulla sjömän” som bara satsar 

pengar väldigt kortsiktigt och ofta bortkastat. För att lyckas måste man ha råd att satsa 
långsiktigt.”  

(Jönsson, 2007) 

2.3 Nulägesanalys 
Vad händer då på tidningsmarknaden i Sverige idag? Håller tidningarna generellt sina 
marknadsandelar jämfört med nya medier som Internet och fungerar egentligen 
gratistidningar? Enligt en undersökning gjord av Svensk Dagspress från 2006 läser 67 procent 
av befolkningen i Sveriges storstäder minst en gratistidning under en genomsnittlig dag (se 
figur 1). Ser man till hela Sveriges befolkning ligger siffran på 41 procent. Som en jämförelse 
så läser 83 procent av befolkningen någon betald dagstidning varje dag. (Tidningsutgivarna, 
2008)  
 

 
Figur 1: Svenskarnas läsvanor. 
 
Marknaden är idag, precis som för många andra massmedier, mycket hård för gratistidningar 
och det är en hård kamp om både läsare och annonsörer tidningarna emellan. Idag finns det 
drygt 250-300 gratistidningar i Sverige. (Tidningsutgivarna, 2008)  
 
Det finns dock ingen exakt siffra på hur många gratistidningar som existerar eftersom många 
startas upp och läggs ner hela tiden och även eftersom det ännu inte finns en självklar 
branschorganisation för dessa. Men antalet och mångfalden gratistidningar gör att det ställs 
allt högre krav på tidningarnas kreativitet eftersom man måste ha något unikt att erbjuda 
läsarna och kunderna. (Tidningsutgivarna, 2008) 
 
För att få en djupare förståelse för situationen för ett gratismagasins marknad i Sverige idag 
måste marknaden för tidningar och magasin som helhet granskas. I denna nulägesanalys har 
en del olika studier och undersökningar studerats i ett försök att skapa en bild av hur stor 
konkurrensen är och vad som krävs för att en tidning ska lyckas. Den svenska medieindustrin 
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och hur annonsering och investeringar ser ut i denna har undersökts. Samtidigt har det tittats 
närmare på svenskarnas tidnings- och magasinvanor mer generellt. 
 

2.3.1 Läsvanor 
Läsvanorna i Sverige är mycket höga och bra internationellt sett och detta gäller framförallt 
dagstidningar. I Sverige har dagstidningen en lång tradition och även en mycket stark 
ställning hos befolkningen. Svenskarna ligger på fjärde plats i världen när det gäller att läsa 
och konsumera dagstidningar. I Sverige läser 466 per 1000 invånare tidningen jämfört med 
242 invånare i USA till exempel. (Tidnings Utgivarna, 2008)  
Läsvanan är alltså mycket hög i Sverige vilket är något som borde göra annonsering i 
tidningar och medieinvesteringar hög och mycket lönsam.  
 
Den genomsnittliga lästiden för dagstidningar i Sverige under en dag sjönk knappt någonting 
under åren 1991 – 2007. I åldern 25 - 44 läste 77 procent morgontidningen 1991 och år 2007 
låg siffran på 71 procent. I åldern 45 – 64 var det 82 procent som läste morgontidningen 1991 
och det var samma siffra 2007 (se figur 2). Den vanligaste förekommande lästiden var ¼ till 
en ½ timme. Dagstidningarna har alltså hållit en stark position och trenden verkar vara positiv 
för dem också. (Tidnings Utgivarna, 2008) 
 

 
Figur 2: Den genomsnittliga lästiden. 
 
I en annan undersökning gjord om svenskarnas läsvanor för olika tidskrifter, kan man se att 
cirka 30 procent av kvinnor och män i åldrarna 18 – 74 år läser tidskrifter flera dagar i veckan. 
Det konstaterades också att 72 procent av dem i 18 – 29 år spenderar ungefär en halvtimme 
när de läser en tidskrift. Även här går det att konstatera att det generellt också spenderas 
mycket tid på att läsa tidskrifter av olika sorter. (SCB, 2003) 
 

2.3.2 Upplagor 
Aftonbladet är Sveriges största dagstidning med en upplaga på 399 400 följt av Dagens 
Nyheter på 344 200 exemplar. Metros stockholmsupplaga är den tidning med störst upplaga 
bland gratistidningar med 270 800 exemplar.  För lite rolig jämföring kan det sägas att den 
största betalda dagstidningen i världen finns i Japan och heter Yomiuri Shimbun. Den har en 
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upplaga på 10 025 000 exemplar. Största tidningen i Europa och USA är tyska tidningen Bild 
med en upplaga på 3 716 000 exemplar. (Tidnings Utgivarna, 2008) 
 
För olika tidskrifter och magasin ser det lite annorlunda ut. Tidskrifter har generellt inte lika 
många abonnenter som dagstidningar och kommer inte ut lika ofta men däremot finns det 
många tidskrifter som distribueras till privatpersoner utan att de aktivt väljer det. Man kan 
säga att det finns två typer av tidskrifter; konsumenttidskrifter och tidskrifter som ges ut av 
olika organisationer. Tidskriften är ett medie som fortfarande växer och utvecklas och de 
senaste 10 åren har antalet tidskrifter ökat med över 40 procent. (Jais-Nielsen, 2004) Detta 
trots de studier som tidigare behandlats som visar att långt många fler läser dagstidningar. 
Kanske kan det vara så, att det finns fler läsare på en dagstidning än per tidskrift, som är 
förklaringen till detta. Den största tillväxten av tidskrifter skedde under 80-talet som tidigare 
nämnts, men marknaden ser fortfarande massvis med nya tidningar varje år.  
 
Den konsumenttidskrift som har störst upplaga i Sverige är tidningen Buffé som är ICA:s 
medlemstidning och har en upplaga på strax över 2 miljoner. En otroligt hög upplaga om man 
jämför med dagstidningarna. Andra tidskrifter som inte är orienterade mot ett visst företag 
som många av de största tidskrifterna faktiskt är (andra exempel är IKEA Family och Stadium 
Magazine) är Hemmets Journal och Allers med upplagor 217 800 och 216 000 exemplar. De 
största livsstilsmagasinen i Sverige är Amelia, Femina, Sköna Hem och Damernas Värld med 
runt 100 000 exemplar per upplaga. (Tidnings Utgivarna, 2008) 
 

2.3.3 Annonsinvesteringar 
Varje år investeras nästan 32 miljarder kronor i reklam och annonsering genom olika medier i 
Sverige. Utav dessa investeras ca 60 procent i tryckta medier. Tryckta medier som 
dagstidningar, magasin, olika bilagor, kataloger och utomhusreklam är alltså mycket väl 
utnyttjade för annonsering. Internet är dock en allt vanligare annonseringskälla och från 2000 
fram till 2007 ökade Internetannonseringen med mer än 266 procent. Men trots Internets 
lansering har de tryckta medierna hållit i sin del. Under samma tidsperiod ökade t.ex. 
gratistidningarna med 59 procent. Tryckta medier har bevisligen gått bakåt något i efterfrågan 
till fördel för Internet men är fortfarande en viktig annonskälla. (IRM, 2007)  
Detta visar även en undersökning gjord av Tidningsutgivarna i slutet av 2008 där resultatet 
visade att papperstidningen fortfarande vinner över nättidningen hos det svenska folket. Det 
som kunde konstateras var att det enda som var bättre med nättidningarna enligt läsarna var de 
allra senaste och snabbaste nyheterna, som nättidningar av förklarliga skäl är snabbare på.  
 
För att se specifikt till hur mycket som idag investeras i gratistidningar i jämförelse mot 
betaltidningar hade gratistidningar och gratistidskrifter ca 7 procent (5.8% + 1.5%) av den 
totala mediekakan 2008 (se figur 3). Detta beräknat på den totala medieinvesteringen för 
annonser och reklam i Sverige. I jämförelse med tidskrifter och populärpress som hade ca 3 
procent och dagspress med 25 procent. (IRM, 2008)  
Dagspressen står alltså för de största reklamintäkterna på trycksidan vilket kan tänkas hänga 
ihop med deras stora upplagor men även det höga förtroende dagstidningarna har hos 
svenskar.  
Hur mycket annonsering som i genomsnitt finns i en svensk dagstidning finns det inge uppgift 
om, men däremot har betaltidskrifter i genomsnitt 25-30 procent annonser. (Jais-Nielsen, 
2004) 
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Figur 3: Mediekakan 2008 (IRM,2008) 
 
I en annan undersökning gjord av Tidningsutgivarna kunde det läsas att svenskar är mer 
positiva till morgontidningens annonser än något annat medium. Hela 44 procent är mycket 
positiva till annonser i morgontidningen i jämförelse med 30 procent som var positiva till 
reklam i gratistidningar. Förvånansvärt är kanske att det bara är 15 procent som är positiva till 
reklam på Internet. (Tidningsutgivarna, 2008) 
 
Både inställningen till tidningar generellt och annonsering i tidningar samt ökningen av 
gratistidningar tyder på att trenden för tidningar är positiv. 
Ett uttalande av TNS Gallup, som kontinuerligt utför medieundersökningar i Sverige, får 
avsluta denna nulägesanalys. De menar att;  
 

”Vinnarna på framtidens mediemarknad är inte de med mest muskler utan de med bäst 
kunskaper och mest insikter om marknaden och konsumenternas attityder och beteenden”.  

(TNS Gallup, 2009) 
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2.4 Livsstilsmagasin 
Eftersom tidningen LKPG titulerar sig som ett livsstilsmagasin har det även undersökts vad 
ett livsstilsmagasin är och vad det är som definierar ett sådant. Ordet eller uttrycket livsstil är 
något som man hör allt mer i varierande sammanhang. Idag används uttrycket mycket i 
samband med hälsa och träning bland annat. Uttrycket används ofta även inom reklam- och 
marknadsföringsvärlden. Att sälja en produkt med hjälp av känslor eller upplevelser är allt 
vanligare förekommande. Istället för att marknadsföra produktens unicitet, om det ens finns 
en sådan, spelar man på den känsloupplevelse eller grupptillhörighet som produkten ska ge 
en. Bo Bergström menar att trenden går mot ”lifestyle” istället för ”real life” och fortsätter 
med att säga att budskapen i reklamen ska lova något, t.ex. att produkten ska ge konsumenten 
en önskvärd livsstil. Det finns även ett begrepp för denna metod att sälja något genom 
känslan, kallat ESP – Emotional Selling Point. (Bergström, 2004) 
 
Men vad exakt är då definitionen av livsstil egentligen? Om man fortsätter inom 
marknadsföringsvärlden säger gurun P. Kotler att ordet livsstil kan förklaras på följande vis; 
 

”En persons levnadsmönster som uttrycks i form av hans eller hennes aktiviteter, intressen 
och åsikter.”  

(Kotler, 2000) 
 
Detta är ett uttryck och en målsättning som egentligen passar in på all slags reklam, 
marknadsföring och även de flesta tidningar. Eva Jais - Nielsen menar just att alla 
populärpresstidskrifter riktat in sig på någon typ av livsstil. (Jais – Nielsen, 2005) 
  
För att kunna profilera sig och kunna rikta in sig på en viss målgrupp verkar just livsstil vara 
ett väldigt bra sätt. Definitionen av livsstil enligt Nationalencyklopedin lyder enligt följande; 
 
”Term ursprungligen lanserad av Alfred Adler för att beteckna beteendemönster bestämda av 

personliga egenskaper, motiv och värderingar. Termen används ofta vid beskrivning av 
konsumentbeteende som grund för utformning av produkter och reklam. Exempelvis stod 

yuppien för en uppmärksammad livsstil under 1980-talet. Inom resurs- och miljöforskning är 
människors livsstil en viktig faktor att ta med i beräkningarna.”  

(Nationalencyklopedin, 1993) 
 
Men när det gäller tidningar och magasin som faktiskt är det väsentliga här, vad betyder 
livsstil då? På tidningskungen.se, en webbsajt som säljer tidningar, finns ett 30-tal svenska 
tidningar under titeln livsstil. Några av dessa är tidningar som Elle, Amelia, Café, King, 
Lantliv och Vi Föräldrar. Att uppmärksamma är dock att många av dessa tidningar återfinns 
under flera andra kategorier som modetidning, inredningsmagasin och familj. Definitionen för 
livsstilsmagasin är ganska bred i just det här sammanhanget med andra ord.  
(Tidningskungen, 2009) 
  
Eva Jais – Nielsen gör en intressant uppdelning kring kommersiella livsstilsmagasin och 
menar att det finns de lite smalare tidningarna inom kategorin kultur- och livsstilsmagasin och 
sedan de bredare tidningarna för kvinnor och män. De smalare livsstilsmagasinen är ofta 
inriktade mot en ung och urban publik som är mycket intresserade av visuell kommunikation 
och dessa tidningar kan sägas representera det senaste och mest spännande i magasinvärlden. 
Tidningen Bibel var ett sådant smalt livsstilsmagasin som var det första att tänka lite 
annorlunda och banade väg för andra liknande tidningar. Tidningar som Bon som kanske är 



 16 

det mest kända kultur- och livsstilsmagasinet i Sverige idag. Andra exempel som ges är även 
svenska Plaza och brittiska Wallpaper. (Jais-Nielsen, 2004) 
 
Livsstilsmagasin för kvinnor liknar modemagasinen mycket men vänder sig mer till den 
”vanliga kvinnan” som Jais – Nielsen formulerar det och ökar därmed sina chanser att sälja. 
Livsstilsmagasin för kvinnor;  
 

”fokuserar på individen och hennes närmiljö: hemmet, familjen och jobbet”. 
(Jais-Nielsen, 2004) 

 
Exempel på livsstilsmagasin för kvinnor som tas upp är Femina, Damernas Värld, 
Cosmopolitan, Amelia och Hennes. Livsstilsmagasinen för män behandlar i princip samma 
saker som de för kvinnor, mode, hälsa, shopping med mera. Men de har ofta också inslag med 
mer teknik och även reportage, och ofta även omslag, med lättklädda kvinnor. I Sverige finns 
Café, Slitz och King som alla är livsstilsmagasin för män. Det finns också livsstilsmagasin 
som är inriktade mot hälsa, både för kvinnor och män. Dessa använder sig av samma koncept 
som de allmänna livsstilsmagasinen men är mer inriktade mot träning, nyttig mat och hälsa. 
(Jais-Nielsen, 2004) 
 
Generellt kan det sägas att alla livsstilsmagasin är mycket lyhörda för vad som säljer och de 
handlar ofta om hur man ska bli en ny, snyggare och förbättrat jag. Intressant att tillägga är 
också att Jais – Nilsen säger att; 
 

”Läsare av livsstilsmagasin lär vara de minst varumärkeslojala”.  
(Jais-Nielsen, 2004) 

 

2.5 LKPG 
För att bättre förstå hur företaget LKPG fungerar och vad de ville ha ut av uppdraget, var det 
självklart tvunget att ta reda på mer om företaget.  

2.5.1 Företagsbeskrivning 
Företaget heter LKPG Media AB och de ger en gång i månaden ut LKPG Magazine och 
NKPG Magazine. Idén till företaget uppkom för ett par år sedan och 2007 bildades 
aktiebolaget. När LKPG startade fanns det redan andra gratistidningar på marknaden men 
grundaren och VD:n såg ändå utrymme för ett nytt magasin. Det var framförallt behovet av ett 
kvalitativt, lite lyxigare format och livsstilsmagasin som han tyckte saknades. Lanseringen av 
magasinet togs emot väl och företaget blev mycket framgångsrikt under första året och kunde 
därefter utöka med nya lokaler samt en Norrköpingsversion. Idag har företaget åtta anställda 
varav två personer sitter i Norrköping. 
 
Vid starten var företagets vision att nå ut till en bred målgrupp av människor bosatta i 
Linköping. De ville ge ett ut ett magasin som var läsvärt och snyggt samtidigt som lokala 
näringsidkare fick chans att synas på ett fördelaktigt sätt. LKPG ville särskilja sig framförallt 
genom att satsa mer på formgivningen och genom att trycka magasinet på ett mer exklusivt 
papper. På detta sätt skulle de också skilja sig från konkurrenterna. Målsättningen var lite att 
uppnå samma standard som en betaltidning. Redan från början lades stor fokusering på 
annonsförsäljning och eftersom de tog sig in på en redan ganska belamrad marknad fick de 
lägga stor kraft vid att argumentera för sin produkt. Intresset visade sig vara stort och idag har 
LKPG ett 60-tal annonsörer som medverkar från och till i tidningen. 
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Magasinet har en målgrupp med kvinnor och män i åldrarna 23 – 63 år och magasinet 
innehåller modereportage, inredning, nöjesnyheter, film- och bokrecensioner och andra lokala 
händelser. Generellt kan det sägas att deras fokus ligger mer på shopping än uteliv. Idag 
samarbetar LKPG:s med Posten och kan därför nå ut till läsarnas hushåll direkt, något som de 
är ensamma på marknaden om och tror ger dem en stor fördel. Sedan årsskiftet har de även 
inlett ett samarbete med TV4 och kan därmed även erbjuda sina annonsörer att synas i lokal-
tv. Målsättningen för framtiden är att fortsätta utöka både sina annonsörer och läsare genom 
ett ännu mer lockande innehåll. 

2.5.2 Behovet av ett säljmaterial 
Eftersom mycket av utveckling hos LKPG gått så pass snabbt och nästan flutit på av sig själv 
har de tidigare inte behövt något säljmaterial. Dessutom har många av deras annonsörer 
tecknats genom olika kontakter som de anställda haft efter många år i branschen. Även om de 
på vissa håll fått argumentera för sin produkt kan det ändå sägas att mycket har kommit 
självmant. Stora delar av informationen om tidningen och dess målsättning har samtidigt 
nästan endast funnits i huvudet på VD:n och aldrig riktigt dokumenterats eller strukturerats 
upp, mest på grund av tidsbrist. Därför blev mitt uppdrag att både samla in ny data och 
strukturera gammal för att ta fram ett säljande material om tidningen. I detta ingick att konkret 
formulera tidningens målsättning, annonspaket, sammanfatta målgruppsundersökning m.m.  
 

2.6 En säljande design 
För att kunna ta fram ett väl fungerande säljmaterial behövs det tas reda på hur en design på 
bästa sätt kan representera LKPG. Hur ska LKPG presenteras och vad är viktigt att betona? 
Vilka designelement är viktiga för att fånga en kund och vad är det som utgör en god grafisk 
form? 

2.6.1 Varumärken 
I arbetet med att visa upp LKPG på ett fördelaktigt sätt är deras varumärke en stor del. LKPG 
slog sig in på en marknad, med en snarlik produkt som sina konkurrenter, som egentligen 
kanske var mättad och därför blir det kanske också extra viktigt att särskilja sig. Att bygga ett 
starkt varumärke är en del av detta. 
Idag är varumärken bland det viktigaste i den kommersiella världen. Marknaden har 
utvecklats från att ha konkurrerat om vem som kunde tillverka den bästa varan till att idag ha 
det starkaste varumärket. (Keller, 2001) Nästan allt har idag ett varumärke, både produkter 
och tjänster. Det talas till och med om människors personliga varumärken. Det har alltså blivit 
mycket vikigt i vårt samhälle att bli ihågkommen och särskilja sig, för det är just det som 
varumärken handlar om. Oavsett om det gäller det egna jaget under en jobbintervju eller en 
läsktillverkare. (Keller, 2001) 
 
Vad är då ett varumärke? Enligt Patent och Registreringsverket (PRV) är det; 
  
”…ett kännetecken som du använder för att skilja dina varor eller tjänster från andras eller 
för att framhäva den egna varan eller tjänsten.”(…) ”Ett bra varumärke gör att varan eller 

tjänsten utmärker sig bland andra och visar vad som är det speciella med just den.”  
(PRV) 

 
Ett varumärke är alltså något som ska särskilja ett företag från konkurrenterna och även ge ett 
visst löfte till kunderna. Ett löfte om vad just deras företag gör bättre eller helt enkelt vad 
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kunden får om de väljer dem. Det skulle kunna sägas att ett varumärke är lite utav ett företags 
personlighet. I ”Strategic Brand mangement” pratar Keller om att ett varumärke har ett visst 
värde, så kallat ”Brand equity”. Här menar han att ett varumärkes värde är något som 
marknadsföring och människors värderingar adderar till. Med andra ord är det människors 
inställning till varumärket som också avgör vilket värde detta får hos konsumenterna. 
Följaktligen styr varumärket och dess värde om en konsument vill köpa varan eller inte.   
Det finns många sätt som ett varumärkets värde byggs upp hos människor. Ofta baseras 
åsikter om ett visst varumärke genom de erfarenheter man har av det. Det kan vara både egna 
erfarenheter, vänner och familjens erfarenheter eller hur media ser på varumärket. De flesta 
människor har en åsikt om ett varumärke, oavsett om den är negativ eller positiv. Det är 
nästan oundvikligt att inte ha en åsikt i ett samhälle där vi varje dag blir exponerade för 
tusentals olika varumärken. (Keller, 2005)  
 
Ett varumärke påverkas självklart av vad människor anser om de produkter eller tjänster man 
faktiskt erbjuder, men som sagt påverkas det också av många andra faktorer runt omkring. 
Vad som syns i media, hörs via ryktesvägen och hur personalen i en butik är påverkar minst 
lika mycket. Men varför är det då så viktigt med varumärken? Som det tidigare nämnts är det 
ett sätt att urskilja sig från mängden av andra företag på marknaden, som ofta erbjuder samma 
produkt. Att särskilja sig är kanske det enda sättet att konkurrera idag. Så här säger Expowera 
om vikten av varumärken; 
 

”Ett varumärke är bra både för det säljande företaget och för köparen. För säljaren är 
varumärket ett utmärkt konkurrensmedel som gör varan eller tjänsten lättare att identifiera i 
myllret av ofta liknande produkter. För köparen innebär varumärket oftast en viss garanti för 

kvalitet och ursprung.”  
(Expowera) 

 
När det gäller just tidningar och magasin verkar det inte finnas några direkta riktlinjer kring 
hur varumärken ska hanteras. Däremot kan det antas att alla företag som befinner sig i en 
sådan offentlig och även fullbelamrad och utsatt bransch som mediabranschen har ett mycket 
stort tryck på sig. Faktumet som kunde konstateras i kapitlet om livsstilsmagasin (2.1.4) att 
många tidningar har exakt samma innehåll och nästan en identisk formgivning, måste göra 
dem mycket beroende av varumärkesstrategier. Många gånger är det nog just namnet och 
varumärket på tidningen som gör att det väljs av en konsument. När det gäller LKPG som 
alltså till stora delar är mycket lika sina konkurrenter, blir det viktigt att kunna erbjuda sina 
kunder något annat. 
 
För att kunna tillämpa teorin om varumärken och deras betydelse, finns det även en del 
direkta råd som ett gratismagasin som LKPG faktiskt skulle kunna dra nytta av. Företaget 
Expowera ger en del råd om vad som bör funderas kring för att stärka ett företag och dess 
varumärke. Att alltid använda varumärket och dess kännetecken, oftast logotypen, på ett 
enhetligt och rätt sätt är en av de viktigare punkterna, enligt dem. Att även använda 
varumärket i rätt sammanhang och tillfällen är ytterligare en. Allt som visas och förmedlas 
kring varumärket påverkar det och att hamna i en offentlig situation som inte stämmer ihop 
med ens varumärke kan vara direkt skadligt. (Expowera) 
Men vad är det då som mest representerar en tidnings varumärke? Om alla livsstilsmagasin 
har samma innehåll och design var finns då det urskiljande varumärket? Kanske är det som 
Cap&Design diskuterar i en artikel att det är omslaget på en tidning som blir det som urskiljer 
den. Där återfinns tidningens logotyp, som ofta sammankopplas med dess varumärke. Det är 
också omslaget som faktiskt säljer tidningen. (Cap&Design, 2008) 
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I en artikel skriven av en medarbetare på Microsoft konstateras också något mycket intressant. 
Nämligen att;  
 
”Med ett starkt varumärke behöver du inte satsa tillnärmelsevis lika mycket tid och kraft på 

försäljning. Kunderna vet vad du står för innan erbjudandet.” 
 (Microsoft, 2009) 

 

2.6.2 God grafisk form 
En god designad trycksak ska både vara lockande och samtidigt ge den information som 
kunden vill ha. Den säljande broschyr som ska tas fram åt LKPG måste visa upp varumärket 
och företaget på ett fördelaktigt sätt. Hur möjliggörs detta då, mer specifikt? 
 
Författaren och Art Director Bo Bergström väljer att formulera det hela med hjälp av en 
marknadsplats. Han säger att visuell kommunikation har, precis som säljaren på en 
marknadsplats, i uppgift att framställa varan på bästa sätt. Precis som gester och ord från en 
säljare avgör om en kund köper varan, spelar den visuella kommunikationen och formen på 
något stor roll. (Bergström, 2004) 
 
Kommunikationsdesignern Jan V. White menar att för att uppnå denna säljande form måste 
två olika delar samspela. Det är det ständiga kriget mellan design och innehåll som han bland 
annat tänker på.  
 
”If we are to capture and hold our audiences, add value, establish a brand with brand-loyalty 

we must combine the two warring aspects of our printed product: the physical vs. The 
intellectual, the form vs. The content, the design vs. The journalism and the product-making 

vs. The storytelling.”  
(White, 2006) 

 
Detta samspel är något som även Bergström talar om i ”Effektiv Visuell Kommunikation” där 
han poängterar att det är innehållet som bör styra formen och aldrig tvärtom. Därför menar 
han, ska man heller aldrig tvinga in ett innehåll i en redan förutbestämd form, som inte alls 
passar. Man bör istället eftersträva enkelhet. För mycket innehåll på allt för litet utrymme 
försvårar kommunikationen. (Bergström, 2004) 
 

”Man brukar säga att form får inte bli ett självändamål och existera endast för sin egen 
skull.” 

(Bergström, 2004) 
 
En viktig aspekt att komma ihåg när man ska ta fram formen för en trycksak är var man väljer 
att lägga olika element som text och bild. Deras placering påverkar i vilken ordning de 
kommer att uppmärksammas och hur själva harmonin i trycksaken upplevs. Båda delar är 
något som självklart påverkar huruvida kunder uppskattar designen eller inte och om de blir 
tillräckligt lockade att den fungerar som ett säljredskap. (White, 2006) 
 
White menar att man i sin design alltid måste ha två versioner, en lite snabbare och en mer 
djupgående. Detta så att både läsare som snabbt bläddrar igenom ska fångas men också så att 
det finns ett djup i materialet där möjligheten finnas att läsa vidare. En annan viktig aspekt att 
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fundera kring är självklart också vilka slutanvändarna är och vad de förväntar sig respektive 
är vana vid. (White, 2006) 

2.6.3 En säljande broschyr 
White beskriver en hel del användbara teorier om vad som fångar en läsare och hur man bör 
formge en trycksak för att den ska bli mest påverkbar och därmed också säljande. En bra och 
infångande rubrik är en faktor. Helst ska rubriken innehålla ett aktivt verb eller ännu bättre 
ordet ”du”, då stannar läsaren alltid upp. En annan del är att bilder ska placeras ovanför 
rubriker, för att dra till sig mest uppmärksamhet. Denna formgivning ökar också harmonin 
och läsbarheten av en sida. 
Att tänka på är också att sidorna måste fungera som en helhet. Det ska finnas en viss logisk 
ordning och även ett upprepande mönster som gör det lätt och behaglig att följa innehållet. 
(White, 2006) 
 
När det gäller trycksaker är omslaget, som vi tidigare konstaterat, det viktigaste att tänka på. 
Även om det inte är en tidning som ska skapas utifrån denna undersökning, utan en broschyr 
om en tidning, känns det ändå som en relevant aspekt. Cap&Design säger så här om ämnet; 
 

”.. en tidnings omslag har mycket mer att göra med en annons än med en redaktionell 
tidning. Omslaget ska på ett kort och kärnfullt sätt sälja tidningens innehåll och därmed 

tidningen, svårare än så är det inte.” 
(Cap&Design, 2008) 
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3 Redogörelse av arbetet 

3.1 Konkurrentanalys 
För att få en bild av vilka aktörer som finns på marknaden för gratistidningar i Linköping och 
Norrköping och vilka som tävlar om annonsörernas uppmärksamhet, utförs en 
konkurrentanalys i form av en observation och innehållsanalys. Detta dels för att få en 
överblick över vilka tidningar som finns på marknaden, men också för att jämföra innehåll 
och utseende på tidningarna samt även hur LKPG skiljer sig från dessa konkurrenter. För att 
kunna erbjuda sina läsare och annonsörer något helt unikt, något som tidigare diskuterats 
under rubriken Tidningen som varumärke(2.6.1), måste det även finnas en förståelse och 
kännedom om vad konkurrenterna gör. I undersökningen har det tittats på både de direkta 
konkurrenterna, som andra gratistidningar som är verksamma i Linköping- och 
Norrköpingsområdet, men också de indirekta konkurrenterna i form av gratistidningar i andra 
regioner samt vanliga dagstidningar. Det finns självklart även andra substitut som 
annonsörerna kan använda sig av, till exempel utomhusannonsering och Internetannonsering, 
men där har det gjorts en avgränsning i undersökningen eftersom dessa inte har undersökts 
vidare.  
I analysen av månatliga gratistidningar som är de som ligger närmast i både utseende och 
målgrupp med LKPG, har dessa studerats utifrån fyra olika punkter. Detta för att på ett 
djupare plan kunna studera fenomenet gratistidningar och hur deras utformning, innehåll och 
inriktningar ser ut(Se bilaga 2 – Bilder konkurrentanalys). Vid analysen av dagliga och 
veckovis utgivna tidningar samt dagstidningar har endast deras annonserbjudanden tittas 
närmare på eftersom deras innehåll och utseende är ganska vedertaget kända och för att dessa 
tidningar konkurrerar på ett mer region- och upplageinriktat vis med LKPG.  
 
För att få en subjektiv analys och även ett bättre jämförande inleds undersökningen också med 
en observation och innehållsanalys av LKPG. 
 
Fotnot: Vissa uppgifter har efter att denna undersökning utförts ändrats. Ändringarna som 
har gjorts är bland annat format på tidningar, priser på annonser och åldrar i målgrupper. 
 

LKPG/NKPG Magazine 
Tidningen har funnits sedan 2006 i Linköping och hösten 2007 i Norrköping. De har en 
upplaga på 60 000 exemplar tillsammans i de båda städerna och tidningen distribueras genom 
speciella ställ i gallerier, butiker, hotell och restauranger. Genom ett samarbete med Posten 
ges den också ut direkt till hushållen. 
 
• Utseende 
Tidningen är i ett mindre magasinformat med tjocka papper och ett glansigt limbundet 
omslag. Designen är enkel och enhetlig, med mycket bilder och lekfulla typsnitt. Inte mycket 
tomma ytor, utan uppslagen fylls med text, bilder och annonser. Det finns inga direkta 
återkommande färgval utan färgen varierar mellan olika inslag. Det är bara vid återkommande 
inslag som topplistor där det finns vissa riktlinjer. I mellan åt kan tidningen kännas lite tunn, 
med lite för få sidor och innehåll. 
• Målgrupp 
Målgruppen är en köpkraftig målgrupp bosatt i Linköping och Norrköping i åldrarna 23 – 63 
år. Ser man till innehållet kan det generellt sägas att detta är mer riktat till en målgrupp som 
har ett eget hem och kanske familj och värdesätter inredning mer än uteliv. 
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• Innehåll och ämnesområden 
Innehållet är allt ifrån bok- och filmrecensioner, till aktuella reportage, intervjuer med lokala 
aktörer, mode, inredning, mat, vin och restaurangliv. 
• Annonsering 
Annonseringen finns genomgående i tidningen och blandas med det redaktionella innehållet. 
Annonserna sprids ut genom hela tidningen och känns därför inte hoptryckta på vissa 
specifika ytor. Vid observationen kunde det utläsas att cirka 45 procent av tidningens innehåll 
bestod av annonser och eftersom LKPG/NKPG distribueras genom Posten är detta ett 
maximum krav som de har på sig. En annons på en halvsida kostar 9 900kr.  

3.1.1 Direkta konkurrenter  

Nollelva/Nolltretton 
Tidningen har funnits i Linköping sedan 1997 och i Norrköping sedan 2004. De har en 
upplaga på ca 22 500 ex och distribueras genom utplacerade ställ hos bland annat lokala 
butiker, restauranger, caféer och hotell.  
 
• Utseende 
Tidningen är i dagstidningsformat, mer specifikt i ett tabloidformat, med ett tunt papper och 
på grund av detta en ganska låg tryckkvalitet. I övrigt är designen och layouten i tidningen 
väldigt enkel och ren. Den är moderiktig och har mycket vita ytor. De färger som används i 
typografi och tonrutor är färger som används mycket just nu och de har något av en 
ungdomlig känsla. 
• Målgrupp 
”Vi riktar in oss på att nå de läsare som är intresserade av trender, sport, mode, film, musik, 
nöjen, resor m.m./…/vår ambition är att varje ny tidning skall vara lockande och spännande 
för läsaren. Tidningen riktar sig främst till den aktive, ungdomliga, moderna läsaren.” 
• Innehåll och ämnesområden 
Tidningen titulerar sig som nöjestidning, vilket också märks på innehållet. Det är mycket 
festrelaterat, med nattklubbsannonser och vimmelbilder. Övrigt innehåll är modereportage, 
musik- och filmartiklar, recensioner, recept och krönikor. 
• Annonsering 
Enligt tidningen ska annonserna vara en del av innehållet och även vara tilltalande. Vid 
observationen går det att se att annonserna i tidningen löper ganska blandat med innehållet 
och man det går att räkna fram att det är cirka 65 procent av tidningen som består av 
annonser. En annons på en halvsida i en utav tidningarna kostar 10 800 kr.  
 

Extra Östergötland 
Extra Östergötland är en gratistidning som ges ut fem dagar i veckan i Östergötlands län, i ett 
samarbete mellan Corren och NT. Det första numret gavs ut hösten 2004, dagen innan Metro 
började ges ut i Östergötland, och blev därmed den första gratistidningen utanför 
storstadsregionerna. Distributionen av tidningen sker genom Östgötatrafiken samt via ställ 
runtom i städerna och upplagan ligger på cirka 56 000 exemplar.  
 
• Annonsering 
Som tidigare nämnts ägs Extra Östergötland av Corren och Nt och annonseringen i tidningen 
görs därför i samarbete med dessa tidningar. Annonsörer kan välja att köpa ett paket där 
annonsen syns i flera medier eller i endast Extra. En halvsidesannons i endast Extra kostar 12 
480 kr. 
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Linköpings Posten 
Tidningen är en gratistidning som varje vecka delas ut till hushåll och företag i Linköping 
med omnejd och finns även i utplacerade ställ runt om i städerna. Tidningen har en upplaga 
som varierar mellan cirka 80 000 – 90 000 exemplar i veckan.   
 
• Annonsering 
Tidningen erbjuder flera paketpriser i samarbete med andra medier. En halvsidesannons i färg 
i Linköpings Posten kostar 14 700 kr.  
 

Östgöta Tidningen 
Tidningen är en gratistidning som ingår i företaget Lokaltidningen och distribueras med egna 
bud till alla hushåll och även till företag vid varje veckoslut i kommunerna Mjölby, Motala, 
Vadstena, Ödeshög och Boxholm. Tidningen har en upplaga på cirka 51 000 exemplar per 
vecka. 
 
• Annonsering 
Östgöta tidningen kan erbjuda sina kunder att annonsera både lokalt i en kommun, i hela 
Östergötland samt i flera regioner. En halvsidesannons i lokaltidningen i Mjölby kostar 21 
600 kr. 
 

3.1.2 Indirekta konkurrenter - Gratismagasin i andra regioner 

React Magazine 
Magasinet finns i Växjö sedan 2004 men idag också i Jönköping och Kristianstad. Tidningen 
fanns ett tag i Linköping och Norrköping, men har numera dragit sig tillbaka. Upplagan är på 
cirka 10 000 exemplar i de olika städerna och magasinet distribueras genom ställ och genom 
posten. Tidningen räknar med ca 34 000 läsare på varje ort. 
 
• Utseende 
Magasinet är ett modernt magasin med ett ”glossigt” omslag och lite tjockare papper. 
Magasinet har en trendig och ungdomlig känsla med framförallt yngre modeller eller kändisar 
på omslaget, men även i formspråket. Designen är grafiskt enkel med lösningar i svart och 
vitt. De har en banner på framsidan som säger att tidningen är gratis, vilket kan vara för att ge 
känslan av att det är ett engångstillfälle och mer exklusivt. 
• Målgrupp 
”Kommunicerar med en köpkraftig målgrupp som består av kvinnor och män i åldern 18-55 
år”/---/”Aktiva kvinnor och män, permanent eller tillfälligt lokalt anknutna. Trend- och 
modemedvetna. Köpstarka.”  
• Innehåll och ämnesområden 
Innehållet består av mode, musik, nöjen, inredning och reportage. Den ungdomliga, trendiga 
inriktningen märks särskilt på mode- och nöjessidorna. Men samtidigt finns något för alla och 
de får in en lite bredare målgrupp genom att ha med inslag som bröllopsspecial, artiklar om 
nya bilar, tekniksidor och annat. 
• Annonsering 
Det kan konstateras efter en observation att många annonser slåss om utrymmet på en sida 
och även att annonseringen är klart skild från tidningsinnehållet. I mitten delen av tidningen 
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finns inga traditionella annonser alls. Vid observationen kunde det konstateras att cirka 45 
procent av tidningen består av annonser. Att annonsera på en halvsida i en lokal edition av 
React kostar 10 600 kr. 
 

iCITY 
iCITY Magazine ges ut i Stockholm 10 gånger per år och upplagan ligger i dagsläget på 30 
000 exemplar med cirka 60 000 läsare per varje nummer. Magasinet jobbar även med 
selekterade utskick, i meningen att de plastar in magasinet och skickar ut det till adresserade 
hushåll. 
• Utseende 
Ett ”glossigt” magasin som direkt ger intrycket av att vara mode- och trendkänsligt. Lite 
mindre storlek än ett månadsmagasin, men med samma omslag, limmade rygg och tjockare 
papper. Magasinet signalerar i allmänhet också en storstadskänsla och inte så mycket lokalt 
utan mer nationellt. Designen på magasinet går i vitt och svart med vissa utvalda accentfärger.  
• Målgrupp 
”iCity har en målgrupp som befinner sig i den mentala åldern 20 - 40 fördelat mellan kvinnor 
och män. Dessa läsare har en sak gemensamt de har ett brinnande intresse för antingen 
Shopping, Mode, Kultur eller Nöje.” 
• Innehåll och ämnesområden 
Innehållet består av mode, shopping, kultur och nöje. Det finns även inslag av teknik och 
design. Både innehållet och de ämnen som tas upp känns inriktade på en yngre målgrupp. En 
målgrupp som tycker om att shoppa, spendera pengar och vara ute i den sociala eliten. Det 
finns inte mycket innehåll som är inriktat på familjeliv, hemmet eller inredning. 
• Annonsering 
Magasinet har mest stora helsidesannonser med avsändare som de stora varuhusen i 
Stockholm. Övriga annonser är exempelvis samarbeten med olika designers och butiker i 
tidningens olika reportage. Men det finns också ett inslag av annonsering som är lite 
annorlunda, nämligen ett helt uppslag med 1/8 dels annonser liknande de i dagspresstidningar. 
Vid observationen bestod cirka 25 procent av tidningen av traditionella annonser. 
 

Rodeo 
Rodeo är en tidning som finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala och Lund. Tidningen 
startade i Italien och kom första gången ut i Sverige 2004. Tidningen distribueras genom 
utvalda caféer, gallerier samt butiker och har en upplaga på 40 000 exemplar.  
 
• Utseende 
Ett enligt dem själva ”glossy” magasin. De använder sig av tjockare papper och limmad rygg. 
Utseendet är mycket trendigt och det absolut senaste, så kallat ”high-fashion” med trender 
direkt från catwalken. De har helt enkelt använt rådande trender till sitt max. Designen och 
layouten på tidningen har blivit mycket uppmärksammad och vunnit flera priser, senast i år då 
de blev belönade med Svenska Reklamförbundets silverägg som enda svenska tidning. 
• Målgrupp 
”Läsare som bor primärt i storstäderna, trendsättare, 20 – 35 år, initierade och intellektuella 
som kräver respekt och är allmänt svårfångade.” 
• Innehåll och ämnesområden 
Det är mest fokus på mode och populärkultur och inriktningen är alltid mot det senaste. De 
har reportage som behandlar internationella ämnen men också ”det bästa” från Sverige. Det 
finns även en del lokala inslag i tidningen men dessa ges mer plats på nätet. 



 25 

• Annonsering 
Rodeo har många annonsörer och speciellt olika modevarumärken. De säger själva att de 
ställer höga krav på vilka som får annonsera och hur annonserna ska se ut, allt för att få den 
bästa kombinationen mellan redaktionellt arbete och annonsering. Men också för att de som 
annonserar ska synas i rätt sammanhang. Vid en observation kan det noteras att ca 40 procent 
av tidningen består av annonser. Enligt uppgift kostar en halvsidesannonsering 22 000 kr. 
 

Nöjesnytt 
Tidningen Nöjesnytt finns i Jönköping, Helsingborg, Växjö och Kalmar. Den ges ut gratis via 
tidningsställ i Helsingborg sedan 1996. Sedan 2007 distribueras Nöjesnytt även som 
fullfjädrad Internet-tidning till prenumeranter och hemsidebesökare. Upplagan är på ca 25 000 
exemplar med 7 nummer per år. 
 
• Utseende 
Tidningen är av ett dagstidningsformat och trycket är därför lite sämre på ett tunnare, matt 
papper. Annars är designen färgglad och nöjesbetonad. Det finns mycket vita fält inuti 
tidningen med en del lekfulla typsnitt.  
• Målgrupp 
Nöjesnytt har ”inresande/besökande samt stadens egen befolkning som läsare. Via Nöjesnytts 
attraktiva Internet-tidning nås även närliggande kommuner. Målgruppen som läser Nöjesnytt 
kallar vi den aktiva. Primärt i åldern 18-40 år. Det är dock inte alltid åldern som avgör 
läsandet utan intresset av kul och intressant läsning.” 
• Innehåll och ämnesområden 
Innehållet är tydligt nöjes- och utelivsrelaterat. Det finns allt från krogtest och recensioner till 
intervjuer men också mode och trender, restips. Framförallt tas pulsen på stadens nöjes- och 
kulturliv. Konserter och olika musikevenemang är också en stor del av innehållet. 
• Annonsering 
Annonser är ofta samlade på en sida och blandas inte mycket med det redaktionella innehållet. 
Vid en observation kunde det räknas till att ca 30 procent var ren annonsering, men sedan 
finns även icke-traditionella annonser som reportage och produktuppslag som säkerligen är 
finansierade. En halvsida i tidningen kostar 9 800 kr för en annonsör. 
 

Image Magazine 
Image är ett ganska ungt magasin som startade 2007 och finns i Halmstad och Båstad.  
 
• Utseende 
Mycket ung känsla, både i val av modeller och innehåll i tidningen. Tidningen har ofta omslag 
med internationella och svenska kändisar som ska locka. Designen går i svart och vitt och är 
grafiskt enkel. På framsidan finns ett ”klistermärke” med budskapet om att det är gratis, 
kanske för att ge illusionen att det är en engångsföreteelse och mer lyxigt? 
• Målgrupp 
Tidningen ska vara; ”Ett lokalt livsstilsmagasin med kvalitet och klass i fokus”. Målgruppen 
är troligtvis en yngre målgrupp som är intresserad av nöjen och shopping. 
• Innehåll och ämnesområden 
De huvudsakliga ämnena som behandlas är mode, design, motor, prylar och folk. 
Motiveringen som fås via deras webbsajt är; ”Varje nummer innehåller en kvalitativ 
blandning av det senaste inom livsstil, mode, nöje, teknik, design och trender. Med ett rikt 
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innehåll och hög kvalitet har vi skapat ett forum för företag som vill stärka och utveckla sitt 
varumärke tillsammans med andra starka aktörer”. 
• Annonsering 
Image Magazine har en klar bild av hur annonsering ska fungera. De menar själva att de ska 
samverka tillsammans med annonsörerna. De har en kvalitetsgaranti för sina annonsörer som 
bygger på tre huvudprinciper; ”Varje uppslag innehåller högst två olika annonser. 
Magasinets totala annonsmängd överstiger aldrig 35 procent. Slutligen garanterar vi att din 
annons placeras i ett sammanhang där den ger maximal exponering”. 
 

3.1.3 Indirekta konkurrenter - Dagspress 
Förutom gratismagasin i andra regioner finns det också alternativa annonsplatser för 
annonsörerna och dessa andra media måste också ses som konkurrenter. Dagstidningar med 
bilagor och deras gratisversioner, utomhusannonsering, Internet och i vissa fall också vanliga 
betaltidskrifter och månadsmagasin tävlar om de lokala näringsidkarnas annonsinvesteringar. 
Här har undersökningen begränsats till att bara titta på de indirekta konkurrenterna som är 
tryckta medier. 

Östgöta Correspondenten 
Tidningen som i folkmun kallas Corren ges ut dagligen främst i Linköping men också i 
omliggande städer som Mjölby och Motala. Tidningen har en total upplaga på 60 500 
exemplar och räknar med cirka 140 000 läsare.  
 
• Annonsering 
Corren har ett stort utbud med annonspaket där valmöjligheterna är många. Som annonsör kan 
man välja mellan att synas i hela upplagan eller i en lokal edition. Sedan finns det möjlighet 
till så kallad ibladning i tidningen, att synas i Extra Östergötland (som är Correns och NT:s 
gratistidning), i TV genom 24Corren samt på webben Corren.se. Annonseringen i Corren är 
som i alla dagstidningar allt ifrån helsidesannonser till små moduler och priserna är därefter. 
En halvsidesannons i färg i Corren kostar 30 612 kr. 

Norrköpings Tidningar 
NT som tidningen även kallas är Sveriges äldsta fortfarande utgivande tidning som startade 
1758. NT ges ut dagligen i Norrköping och närliggande kommuner som Finspång och 
Söderköping. Tidningen räknar med 111 000 läsare om dagen.  
 
• Annonsering 
I NT koncernen ingår även flera andra mediekanaler som finns både i Östergötland men också 
i exempelvis Norrbotten och på Gotland. I Östergötland kan NT erbjuda sina annonsörer att 
även synas i Extra Östergötland (som NT äger tillsammans med Corren), i tv-kanalen 24nt 
och på nt.se. En halvsidesannons i Nt kostar 21 600 kr. 
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3.2 Målgruppsundersökning 
LKPG har kontinuerligt utfört målgruppsundersökningarna sedan starten och dessa har utförs 
av det Linköpingsbaserade företaget Webropol. Precis innan detta examensarbetes start 
gjordes en undersökning och under tiden som arbetet pågått har ännu en gjorts. Det är dessa 
undersökningar som kommer att analyseras och sedan användas till den slutgiltiga produkten, 
den säljande broschyren.  
 
Se även Bilaga 3 – Webropol. 
 

3.2.1 Undersökningarnas upplägg och syfte 
Den förra undersökningen som utfördes i december 2008 hade samma upplägg som deras 
tidigare undersökningar och var ganska enkel. Den undersökte vad läsarna tyckte om LKPG, 
dess innehåll och utformning. Vad läsarna ansåg om konkurrenterna, varför de valde att läsa 
LKPG samt deras läsvanor tog också upp. Till den andra undersökningen ansåg LKPG att 
undersökningen behövdes utvecklas något. Därför lades flera frågor till och syftet med själva 
undersökningen korrigerades även något. Eftersom denna undersökning blir mer aktuell inom 
tiden för examensarbetet är det också den senare som tittas närmare på, men en viss 
jämförelse över utveckling sedan den föregående undersökningen kommer även att göras.  
 
Syftet med den andra undersökningen var att få fram vad LKPG:s läsare tycker om tidningen 
men också se till annonserna och hur dessa fungerar. Undersökningen var alltså till viss del 
riktad mot att ta fram ett material som skulle kunna fungera i ett säljsyfte. Undersökningen 
utfördes i Linköping och Norrköping där cirka 1000 personer tillfrågades. De tillfrågade fick 
ange olika ”basfakta” som ålder, kön osv. och sen svara på en rad frågor.  
 
Det som främst lades till från den förra undersökningen var frågor om läsarnas inkomst och 
köpbeteende, något som i samband med undersökningarna som utförts i detta examensarbete 
känns mycket intressant och relevant. Men detta var alltså något som LKPG redan noterat och 
därför lagt till. I övrigt består undersökningen av tre delar. En del med frågor om själva 
tidningen, en del om läsarna samt en del med en fråga om de kunde tänka sig bli VIP-läsare. 
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3.3 Intervjuer 
För att mer direkt ta reda på vad lokala annonsörer i Linköping och Norrköping letar efter 
kändes det självklart att intervjua några av dem personligen. Som det redan påtalats kan 
urvalet till dessa intervjuer vara något subjektiva. Detta i den meningen att alla de intervjuade 
är kunder till LKPG och därmed också borde vara positivt inställda till dem. Uppsatsen i stort 
har hittills undersökt tidningsmarknaden på nationell nivå och även konkurrenter på både 
nationell och regional nivå. Nu begränsas den dock till en tidnings annonsörer. Men eftersom 
intervjuerna delvis skulle användas till säljmaterialet och även eftersom hela examensarbetet 
görs på uppdrag av LKPG, gjordes bedömningen att urvalet ändå var passande.  
 
För att få en bra bredd på undersökningen och även ta fram ett urval som kunde representera 
helheten av LKPG:s annonsörer i den broschyr som skulle produceras, valdes varierade 
intervjupersoner ut. Detta i form av en del olika variabler som typen av företag de drev, 
storleken på dessa och hur de brukar annonsera i LKPG. Eftersom det genom intervjuerna 
skulle tas reda på mer hur kunderna upplevde relationen till tidningen och sin annonsering i 
stort föll det sig självklart att använda sig av en kvalitativ metod.  
 
”Om jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller 
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ 

studie rimlig”  
(Trost, 2005) 

 

3.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att vara mindre styrda och strukturerade, för att istället 
uppmuntra den som intervjuas till att mer fritt berätta om sina åsikter och erfarenheter kring 
ett visst ämne. Som Leedy uttrycker det; 
 

”Interviews in a qualitative studie are rarely as structured as the interviews conducted in a 
quantitative  study. Instead, they are either open-ended or semistructured, in the latter[!] case 

revolving around a few central questions.”  
(Leedy, 2005) 

 
Istället för ett strukturerat kvantitativt sätt, ska man utgå från ett par huvudområden i 
intervjuerna. Även om kvalitativa intervjuer, som tidigare nämnts, är mycket fria och mindre 
strukturerade återfinns även en viss struktur och planering av dem. Kvalitativa intervjuer kan 
också ha flera inslag av mer kvantitativ natur. Ett exempel är att det visst kan användas siffror 
i kvalitativa studier men kanske inte i lika stor utsträckning. Det går att kombinera konkret 
sifferdata, med det som sägs under intervjuerna. (Trost, 2005) 
Viktigt att vara medveten om är också att det finns fallgropar med kvalitativa intervjuer och 
ofta beror dessa på den ostrukturerade metoden som används. Leedy varnar för att det vid 
kvalitativa intervjuer kan bli svårt att sammanställa och göra en jämförelse dem emellan. Men 
samtidigt kan man vinna mycket på det genom, som han också poängterar, få reda på saker 
man annars inte skulle ha fått. 
 

”Unstructured interviews are, of course, more flexible and more likely to yield information 
that the researcher gets different information from different people and may not be able to 

make comparisions among the interviewees.” 
 (Leedy, 2005) 
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Ett sätt att få en viss struktur i sin kvalitativa undersökning och även få in inslag av mer 
kvantitativ natur är att använda sig av en av följande typer. Trost menar att det finns både 
kvalitativt strukturerade och standardiserade intervjuer. Strukturering i meningen att frågorna 
har mer eller mindre färdiga svarsalternativ och standardisering i meningen att 
intervjupersonerna har samma förutsättningar. Genom dessa metoder kan man få mer 
konkreta svar på kvalitativa frågor, samtidigt som det lättare går att jämföra och analysera 
olika intervjuer. (Trost, 2005) 
 
En stor del av en intervju ligger ofta i att förbereda och öva de frågor man vill ställa. Sättet 
frågorna ställs på påverkar vilket svar man får, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. Att 
alltid ställa endast en fråga i taget, och inte två, är en av alla generella regler som finns. En 
annan är att en fråga inte heller får vara för lång, för då kommer den intervjuade ha hunnit 
glömma hälften innan det är dags att svara. Men det finns också långt fler saker som bör 
funderas över. (Trost, 2005) 
Ett mycket tänkvärt exempel som Trost använder i ”Kvalitativa Intervjuer” är en 
undersökning utförd på ett ålderdomshem. Där ställdes frågan om hur det var att bo på 
hemmet i fråga. Då fick den som intervjuade det återkommande svaret ”- Allt är bra”. Men 
när intervjuaren istället bad en äldre kvinna beskriva en typisk dag, kom det fram både att 
maten var kall och personalen hårdhänt. Alltså sättet man väljer att ställa en fråga, för att få 
fram de svar man är ute efter, spelar en stor roll. (Trost, 2005) 
 
Ytterligare en viktig företeelse att komma ihåg är att en intervju aldrig får bli som ett samtal. 
Ett samtal är något helt annat än en intervju och något då åsikter utbyts. Ett samtal är något 

som kan utföras helt utan träning eller planering. En intervju däremot är något då intervjuaren 
ställer frågor och den intervjuade pratar om sin inställning och åsikt till något. Det är alltså 

inget utbyte som sker, vilket är mycket viktigt att komma ihåg. För om intervjuaren lägger sig 
i för mycket, kommer också den intervjuade bli påverkad av dennes åsikter. Trost menar att;  

 
”En intervjuare ska ställa frågor och lyssna men inte dela med sig av sina egna handlingar 
eller åsikter - då riskerar man att den intervjuade influeras av intervjuaren på icke önskvärt 

sätt”.  
(Trost, 2005) 

 
Även om det finns många viktiga aspekter att fundera kring med frågorna som ska ställas, så 
menar också Trost att frågorna inte ska vara formulerade i förväg. Han menar istället att för 
att bejaka den frihet den intervjuade bör ha, att fritt dela med sig av sina erfarenheter och 
åsikter, ska istället intervjun i möjligaste mån styras av det som den intervjuade leder in 
intervjun på. Alltså inte av de frågor som intervjuaren ställer. Följaktligen bör en skicklig 
intervjuare därför ha passande frågor inövade och lagrade i huvudet som snabbt kan plockas 
fram vid behov. Detta är självklart en balansakt och att använda sig av några få tematiska 
frågor som tidigare nämnts leder ganska naturligt till att man både skapar en frihet för den 
intervjuade att styra intervjun och leda den, samtidigt som intervjuaren har en viss struktur. 
Man bör heller aldrig avbryta den som intervjuas, utan personen ska få låtas ta en paus, tänka 
efter och även tveka ganska länge. Som intervjuare måsta man ha tålamod och kunna vänta. 
(Trost, 2005) 
 
Redan innan det börjas funderas kring hur frågorna ska läggas upp, måste det först tas kontakt 
med den som ska intervjuas. Denna första kontakt är också viktigt för huruvida intervjun 
kommer te sig. Att kontakta någon per telefon eller direkt i en butik kan skilja sig åt ganska 
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mycket och vilken typ av kontakt som väljs bör reflektera det ämne och undersökningsområde 
som behandlas. Att tänka på kan också vara att även om den tillfrågade säger att de inte är 
intresserade kan det löna sig att tjata och berätta lite mer. (Trost, 2005)  
 
Det finns även många andra saker som bör funderas över inför den stundande intervjun. 
Vilken plats som bestäms för intervjutillfället är något som man exempelvis bör lägga en 
tanke vid. Det måste vara en plats som är ostörd men som den intervjuade samtidigt känner 
sig bekväm i. Andra moment att se över är också om man ska föra anteckningar under 
intervjun eller senare efter det att intervjun är klar. Kanske vill man till och med använda sig 
utav en bandspelare. Ens klädval bör också funderas kring, allt för att skapa en så optimal 
situation som möjligt. Att alltid se personen i ögonen som man intervjuar och även fundera 
kring ens egna beteenden och kroppsrörelser kan också vara idé. (Trost, 2005) 
 

3.3.2 Upplägget av intervjuerna 
Som det tidigare berättats så är intervjuerna gjorda enbart med LKPG:s kunder, något som 
kan göra det hela något mindre objektivt. Samtidigt är flera av de intervjuade även kunder hos 
andra tidningar i regionen och eftersom detta examensarbete även utförs i samarbete med 
LKPG kändes valet befogat. Troligen var det också en fördel i att de utvalda personerna alla 
hade en bra relation till tidningen, eftersom de därför också var positivt inställda till 
examensarbetet. Samtidigt var det heller inte meningen att ha med dem som var negativt 
inställda till LKPG, utan undersökningens syfte var att få en djupare förståelse för hur lokala 
näringsidkare ser på annonsering och marknadsföring generellt och inte vilka tidningar de 
tycker eller inte tycker om. Dessutom underlättade det också det säkerligen ganska svåra 
momentet att värva folk till undersökningen eftersom de redan fanns tillgängliga.  
 
Till intervjuerna som skulle genomföras valdes det ut en grupp personer som skulle 
representera hela den grupp av annonsörer som LKPG har. Valen gjordes så att 
undersökningen skulle bli så rättvis och korrekt som möjligt, men också så att resultaten, som 
sedan även skulle finnas med i den säljande broschyren, blev trovärdiga och 
verklighetsbaserade. För att det skulle bli en rättvis representation behövdes det finnas med 
både annonsörer som varit med en tid och de som var lite nyare. Det behövdes också finnas 
med olika typer av annonsörer som annonserade olika ofta eller i varierande grader samt både 
de som drev stora respektive mindre företag. Till undersökningen fanns LKPG:s grupp av 
annonsörer att tillgå och i ett samarbete med handledaren på LKPG valdes de mest passande 
att intervjua ut.  
 
Från början var tanken att intervjufrågorna skulle delas in i två delar, en del med strukturerade 
kortsvarsfrågor och en del med mer fria frågor. Men eftersom handledaren och övriga 
kollegor på LKPG snabbt kunde ge svaren på dessa kortsvarsfrågor kändes dessa onödiga och 
slopades därför. Visst hade det kanske varit intressant för den som inte är lika insatt som de på 
tidningen med att ställa frågorna, men risken var också att det bara skulle bli pinsamt 
uppenbara och tidsödande. Istället togs fyra stycken ganska breda frågor fram som skulle 
uppmuntra den intervjuade att prata fritt. Det togs även fram ett antal följdfrågor som stöd. 
Följfrågor som kunde ställas ifall den intervjuades svar blev allt för kort. Men för att 
poängtera var dessa följdfrågor alltså mest med för egen del, för att påminna lite om vad det 
var för svar som söktes. Frågorna diskuterades även dem fram tillsammans med handledaren. 
Detta så att det skulle finnas med både frågor som kunde vara fördelaktiga för tidningen och 
broschyren samt frågor som var intressanta för undersökningen i examensarbetet. Frågorna 
som ställdes var; 
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1. Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
2. Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
3. Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
4. Vad får ni ut av att annonsera? 
 
Den plats som fanns att tillgå för intervjuerna var antingen på tidningens kontor eller på den 
intervjuades arbetsplats. Alternativet att vara hemma hos den intervjuade fanns också men 
kände inte aktuellt då de andra var så pass mycket smidigare. Att utföra intervjuerna på den 
intervjuandes arbetsplats är inte alltid optimalt eftersom det ofta dyker upp störande element. 
Men samtidigt är det en miljö som den intervjuade känner till och känner sig trygg i, till 
skillnad från kanske LKPG:s kontor. (Trost, 2005) Dessa funderingar togs alla i åtanke inför 
intervjuerna.  
 
Till slut föll det sig så att vissa av intervjuerna hölls på den intervjuandes arbetsplats och vissa 
per telefon. Detta på grund av tidsbrist hos både de som skulle intervjuas och tidsbrist för 
examensarbetet. En annan anledning var den geografiska aspekten. När intervjuerna skulle 
utföras i både Linköping och Norrköping, var det smidigare att ta vissa av dem i Linköping 
per telefon helt enkelt. För att kompensera för en ibland orolig miljö valdes istället en tid då 
det skulle vara lugnt på arbetsplatsen, så att intervjun blev ostörd. För att memorera och 
dokumentera det som sades i intervjuerna användes skriftliga anteckningar. Detta då det 
kändes som ett naturligt val och det var aldrig på tal att använda bandspelare eller annan 
digital utrustning  
 
För att se frågorna, följdfrågorna och anteckningarna från intervjuerna i sin helhet, se Bilaga 4 
– Frågor till intervjuer samt Bilaga 5 - Intervjuer. 
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3.4 Genomförandet av design 
När själva designen av broschyren skulle tas fram gjordes detta dels utifrån handledaren vid 
LKPG:s preferenser eftersom produkten utfördes på uppdrag av honom. Men designen 
behövde även en mer teoretisk och beprövad grund att stå på, mer än de kunskaper som en 
GDK – student har, därför har en del litteratur studerats som det går att se under kapitlet God 
grafisk form (2.1.7). Även de resultat som utlästs ur konkurrentanalysen, 
målgruppsundersökningen och intervjuerna har fått ligga till grund för de designbeslut som 
tagits. Broschyren ska, som tidigare preciserats, verka som ett säljmaterial för säljarna på 
tidningen som de kan använda vid möten med annonsörer. Viktiga aspekter att få fram vid 
formgivningen var att broschyren är en del av tidningen och därför skulle den ha en 
överensstämmande design med den. Detta för att all kommunikation utåt från magasinets sida 
blir enhetlig och även för att främja varumärket LKPG. En annan viktigt del i arbetet med 
broschyren var att försöka visa upp LKPG på ett fördelaktigt sätt och särskilja dem från sina 
konkurrenter. 
 
Ett första steg som togs på vägen mot den färdigdesignade broschyren var att ta fram en 
punktlista på element som skulle vara med. (Se bilagan 6 - Punktlista för innehåll i broschyr) 
En lista som det utgicks ifrån men som sedan har korrigerats och ändrats under processens 
gång. De val som gjorts i designen har varit val av layout, typsnitt, bilder, textinnehållet och 
mera. Här följer de beslut som legat till grund för broschyrens slutliga form. 

3.4.1 Innehåll 
Redan från början fanns självklart vissa önskemål från handledaren vid LKPG om vad 
broschyren skulle innehålla, men presentationen av detta innehåll var inte fastställt. De delar 
som blev utvalda att finnas med i broschyren var information om LKPG, deras målgrupp och 
annonserbjudande. Samt en del med deras befintliga annonsörer med referensintervjuer och 
lite om olika sifferexempel tagna från målgruppsundersökningen. Efter skapandets gång har 
det blivit mer klart vilket innehåll som passade bäst att presentera i till exempel textform eller 
i en grafisk bild. Det har många gånger varit lösningar som uppkommit efter hand för att få 
det att passa in. Samtidigt har en viss gallring och prioritering skett, då allt inte kan vara med 
även om det många gånger är bra material. Ett säljmaterial måste i slutändan vara relativt 
kortfattat så att både säljaren har en chans att sälja in det samtidigt som en kund snabbt kan få 
en överblick utan att behöva läsa en hel bok. 

3.4.2 Layout 
Formatet som använts till broschyren är utav en mer kvadratisk form av ett A4 på måtten 
210x250 mm och har fått ett sidantal på 12 sidor. Formatet var något som handledaren hade 
önskemål om av praktiska skäl, medan det sistnämna var något som fick bestämmas av hur 
omfattande text och innehållsmaterialet blev. 
 
Som det kunde läsas om i kapitlet God grafisk form (2.1.7), menar White att det i en design 
alltid måste finnas med två versioner, en snabbare och en mer detaljrik. (White, 2003) Detta 
var något som det togs fasta på vid skapandet av broschyren. Samtidigt som det finns längre 
textavsnitt, om målgruppen bland annat, i broschyren finns det också cirklar och färgfält med 
ett kortare budskap som snabbt ska fånga en kund. Att veta om sin läsare, i det här fallet 
annonsörer, var också något som White poängterade och därför har stor tanke lagts vid att 
fundera kring vad en annonsör vill läsa för att bli riktigt övertygad. Detta baserat på mycket 
av det som sades i intervjuerna. Samtidigt som det ska finnas en snabb 
uppmärksamhetsfångare parallellt med mer djupgående material, måste balans mellan dem två 
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uppnås. De två delarna måste samspela och detta har hanterats genom färgval och ett mer 
inrutat utplacerande av element. Som Bergström även poängterade får formen aldrig styra 
innehållet. (Bergström, 2005) Något som visade sig vara lättare sagt än gjort. Att inte lägga 
upp en grund för designen innan allt material fallit på plats är utmanande. I övrigt kan det 
sägas att det används en del återkommande element för att skapa en viss harmoni i layouten. 
Element såsom sidhuvudena med en färgstripp och ämnesrad, som är placerade som en sorts 
innehållsförteckning längst upp. 
 
I ”Editing by design” menar White också att placeringen av text och bild, samt förhållandet 
dem emellan, är mycket viktig just i säljmaterial. För att skapa en lockande design och sälja in 
något påverkar textens och bildernas placering. Placering påverkar i vilken ordning de 
uppmärksammas och kanske också om de uppmärksammas överhuvudtaget. Att ha en 
infångande rubrik var något som togs fasta vid, och som White också rekommenderade, 
användes många ”du” i rubriker och texter. Att även placera bilder längst upp på sidorna 
kändes även det logiskt och passade designen mycket bra. (White, 2003) 
 
En annan del av utformningen av ett säljmaterial är att det måste finnas ett löfte eller i alla fall 
övertygelse om att just LKPG kan ge kunden något extra. Visst kan designen verka infångade, 
men sedan måste företaget och särskilt varumärket övertyga. Som det gått att läsa om tidigare 
i denna uppsats bör varumärket vara något som ger en enhetlig bild och som särskiljer 
företaget från konkurrenterna. Företaget Expowera ger en del råd om vad som bör funderas 
kring när det gäller varumärken. Att alltid använda varumärket och dess kännetecken, oftast 
logotypen, på ett enhetligt och rätt sätt är en av de viktigare punkterna enligt dem. (Expowera) 
Eftersom broschyren som togs fram skulle fungera för båda versionerna av magasinet, alltså 
både Norrköpings- och Linköpingsversionen, var detta lite svårt. Logotypen blev lite satt åt 
sidan för en vanlig text med namnet på tidningen. Dock så finns logotypen med på de 
tidningsomslag som påträffas på broschyrens första uppslag. Till omslaget på broschyren i 
övrigt, var det något delade meningar om vad som skulle finnas där. Dock var det 
överenskommet att omslaget var viktigt eftersom det är det första som fångar kunden. Som 
det kunde konstateras tidigare i denna uppsats är omslaget just det viktigaste när det gäller att 
sälja en tidning och det är också det som bäst representerar tidningens varumärke. Eftersom 
broschyren som sagt är en förlängning av tidningens varumärke blir då omslaget på den också 
viktigt. Till slut beslutades det att en fotografisk bild fick bli omslaget.  
För att fortsatta på ämnet om varumärken kan det också sägas att vid framtagandet av 
designen studerades tidningen LKPG och många frågor ställdes kring LKPG som varumärke 
och varför de designval som gjorts i tidningen just valts. Även detta för att värna om 
varumärket och föra vidare samma känsla från tidningen till broschyren. 

3.4.3 Typsnitt 
När det kom till att välja passande typsnitt var direktiven att använda dem som används i 
LKPG, något som också kändes logiskt då broschyren är en förlängning av LKPG och dess 
varumärke och därför bör den också gå i samma stil som tidningen. Till broschyren valdes det 
därför ut tre stycken varianter av de typsnitt som används i tidningen. Typsnittet som används 
i brödtexten är det samma som det i tidningen, sedan valdes ett typsnitt ut för ingresser och 
sidhuvuden samt ett för rubriker.   

3.4.4 Bilder 
Att välja bilder till ett säljmaterial är svårt. Till förfogandet för formgivningen av broschyren 
fanns en bildbank men hundratusentals bilder. Men det gjorde inte saken lättare. Det är 
särskilt svårt då bilderna bara ska verka dekorativt och inte säga allt för mycket. Meningen är 
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inte att bilderna ska tala för sig själva eller vara de som uppmärksammas mest, utan innehållet 
i texten och olika siffror om målgruppen och annonsering är viktigare här. Därför valdes 
också vissa bilder i slutet bort. Det kan tyckas vara en enkel uppgift att välja ut snygga bilder, 
men när det funderas kring under en längre period kan en felaktig betydelse tolkas ur de flesta 
bilder. 
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4 Resultat 
Med detta examensarbete skulle fenomenet gratistidningar och annonsering i dessa 
undersökas, samtidigt som frågeställningarna ”Vad vill kunder i form av lokala näringsidkare 
ha ut av sin annonsering?” samt ”Hur ska ett säljmaterial till ett gratis livsstilsmagasin vara 
utformat för att vara till mest nytta och av störst intresse för sina kunder?”, skulle svaras på. I 
detta avslutande kapitel av uppsatsen redogörs det för de resultat som åstadkommits genom 
arbetet samtidigt som det resoneras kring ett svar på frågeställningarna. Först följer en 
sammanfattning av det som kunnat ses i konkurrentanalysen, målgruppsundersökningen, 
intervjuerna och i formgivningen av broschyren. Därefter följer en generell sammanfattning 
av resultaten och slutligen ett försök till svar på frågeställningarna.   
 

4.1  Sammanfattning av konkurrentanalys 
Efter att ha observerat och tagit del av de direkta och indirekta konkurrenter i 
konkurrentanalysen kan det sägas att många av de gratistidningar som ges ut månadsvis är 
snarlika. Vissa är till och med nästintill identiska i sitt upplägg. Generellt vänder de sig alla 
till samma målgrupp, en målgrupp som ska vara aktiv, köpkraftig och allmänt intresserad av 
aktuella händelser och evenemang i städerna. Tidningarna har också ett snarlikt innehåll om 
mode, nöjen, trender, musik, film och inredning även om de titulerar sig lite olika. Det kan 
göras en grov uppdelning bland de månatliga tidningarna som studerades. Nöjen är en 
inriktning, yngre läsare med ett intresse för mode och trender en annan och det lite mer 
allmänna livsstilsmagasinet en tredje.  
I jämförelsen mellan månadsvis utgivna gratistidningar med dagliga och veckovis utgivna 
gratistidningar finns en stor skillnad i både utformning och innehåll. Som tidigare nämnts har 
det inte tittats närmare på utseende och innehåll för dessa sistnämna eftersom det är ganska 
allmänt känt, vilket även målgruppen för dessa är. De gratistidningar som ges ut dagligen eller 
veckovis av större dagstidningar eller fristående företag är mer inriktade på nyheter och gör 
sin målgruppsindelning mer efter geografiska aspekter. Alltså riktar de sig inte till en specifik 
ålders - eller målgrupp med ett visst intresse, utan mer till människor som bor i en viss region 
eller stad. (Jais-Nielsen, 2004) 
Det som går att utläsa är också att dagligen- och veckovis utgivna tidningar konkurrerar 
genom sin stora upplaga men de tar även ut mycket högre annonspriser än de flesta 
gratismagasinen.  
 
Annars går det även att se att det finns två utformningar som de olika månatliga 
gratistidningarna använder sig av. Antingen har man använt sig av den lite billigare 
dagstidningsutformningen och tunnare pappret eller så har man satsat på glansiga tjockare 
papper med en limmad rygg. Här kan man också se att de tidningar som är något mer 
nöjesinriktade använder sig av den förstnämnda utformningen. För de tidningar som har 
mycket mode och trender men också inredning är gissningsvis bildmaterialet viktigare och 
därför har resurserna satsats på en bättre tryck- och papperskvalitet. Det finns undersökningar 
som säger att magasin får stanna kvar hemma längre och faktum är också att magasin med en 
limmad rygg och ett lyxigare utseende ger ett mer beständigt intryck och får också ett stort 
samlarvärde. (Jais-Nielsen, 2004)  
Det går också att se från observationerna att de gratistidningar som är utformade lite lyxigare 
oftast har en större upplaga och fler läsare per nummer. Med den lyxigare utformningen ges 
också en stor fördel gentemot dagliga och veckovis utgivna gratistidningar. Dessa är alltid i 
ett dagstidningsformat, med något sämre papper och tryckkvalité och är dessutom tryckta med 
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ett innehåll som bara är aktuellt under en dag eller vecka. Vilket även det borde leda till att 
dessa tidningar slängs fortare och därmed är inte annonserna synliga under en särskilt lång tid.  
 
Det som också skiljer både de månatliga gratistidningarna sinsemellan, dagstidningarna samt 
de dagliga och veckovis utgivna gratistidningarna åt, är annonseringen. Bland de månadsvis 
utgivna gratistidningarna hade Image Magazine en intressant filosofi att annonseringen aldrig 
fick vara mer än 35 procent av det totala innehållet i tidningen. Något som ger dem en stor 
fördel hos annonsörerna till skillnad från tidningen Nollelva/Nolltretton med sina 60 procent. 
Tidningen Rodeo och även i viss utsträckning iCity hade däremot en bestämd idé om vilka 
annonsörer de vill ha med. Vilket kan vara en stor fördel för både annonsörer som kommer 
med samt tidningens varumärke, men det kan också leda till att de missar vissa intäkter från 
annonsörer som inte blir valda. När man jämför alla gratistidningarna med betaldagstidningar 
syns också en tydlig skillnad på annonseringen. Annonserna i dagstidningarna får många 
gånger ett mindre utrymme och får också trängas med ett stort antal andra annonser på olika 
annonsuppslag. Annonserna syns med andra ord ganska lite. Det man också kan konstatera är 
att annonsering i dagspress ofta är mycket dyrare. Som undersökningen visar kostar en 
halvsidesannons i färg i Norrköpings Tidningar 21 600 kr och samma annons i Östgöta 
Correspondenten kostade hela 30 612 kr. Detta jämfört med en av gratistidningarna, 
Nollelva/Nolltretton som tar en kostnad på 10 800 kr. Trots detta är det fortfarande så att 
många lokala näringsidkare väljer att annonsera i den lokala dagstidningen istället för 
gratistidningar som det gick att utläsa i kapitlet om nulägesanalys (2.1.3). Det finns självklart 
flera fördelar med att annonsera i dagstidningar och det är därför de används så flitigt. 
Fördelarna är till exempel att annonsörerna når en bred målgrupp och läsarna är som tidigare 
sagts snarare geografiskt utvalda. Det är också så att dagstidningarna även har ett högt 
trovärde. Men nackdelarna finns också. Till exempel är de som tidigare nämnts dyra att 
annonsera i, de har dessutom en mycket kortare livslängd och även en sämre tryckkvalitet. 
(Expowera) Det beror helt enkelt på hur och vilka annonsörerna vill nå ut till, som avgör valet 
av tidning.  
 
I undersökningen nämns det att även att gratistidningarna använder sig av både traditionella 
och andra annonser. Med andra annonser menas det som ibland brukar kallas för 
”advertorials” (editorial + advertising), alltså redaktionellt arbete som är bekostat av en 
annonsör. Det kan vara t.ex. produktbilder, uppslag eller hela reportage. Detta är ett sätt för 
både annonsörer och tidningarna att få ut lite mer. Annonsörerna får lite mer berättat om deras 
verksamhet och tidningen får mer innehåll, samtidigt som man på ett smart sätt smyger in en 
annons utan dess klassiska skepnad. 
 

4.2 Sammanfattning av målgruppsundersökning 
Som det i kapitlet med intervjuer nämndes, frågades de svarande i undersökningen en rad 
frågor om LKPG:s innehåll och annonser, men en del frågor gällde också läsarna själva. En 
fråga handlade om läsarnas genus. I den förra undersökningen blev resultatet att 57 procent 
var kvinnor och 43 procent var män. Till den nyare undersökningen hade resultatet ändrats 
något till 55,2 procent kvinnor och 44,8 procent män. Något som kan bero på en mängd olika 
faktorer, men skillnaden är så pass liten att det säkerligen bara är en skillnad i dem som 
råkade bli tillfrågade vid tillfället för undersökningen och alltså säkert ingen skillnad i 
tidningens läsare. Dock kan det konstateras att det fortfarande är fler kvinnor som läser 
tidningen. En faktor som självklart bör påverka både innehåll och vilka som vill annonsera i 
tidningen. En annan basfråga som ställdes var angående läsarnas ålder. Här går det att utläsa i 
den nya undersökningen att tyngdpunkten fortfarande ligger i åldrarna 25 – 55 år. Dock har 
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läsarna i åldrarna 16 – 24 år minskat något sen den tidigare undersökningen, detta från 30 
procent till cirka 20 procent. Den största gruppen läsare är i åldrarna 31 – 40 år (24,2 %). Men 
anledningen till detta resultat har med stor sannolikhet också påverkats av att de angivna 
åldersintervallen skilde sig något åt i de båda undersökningarna.  
När det gäller mer om läsarna kan det också utläsas att de flesta har en normal årsinkomst på 
mellan 180’000 – 300’000, att de flesta av läsarna, med en knapp marginal, bor i villa eller i 
radhus samt att många är gifta eller sambo (55 %). Cirka 44 procent är heltidsarbetande och 
hela 48 procent har en högskoleutbildning. Dock är det nästan lika många som bara har en 
gymnasieutbildning (41.2 %), så det är svårt att dra någon egentligen slutsats där.  
Dessa faktorer är alla något som kan tänkas påverka vad de är intresserade av att läsa, se för 
annonser och ha för form på tidningen. Hela 60 procent av läsarna har också barn, något som 
även det kan tänkas styra deras intressen. 
 
När det gäller frågorna kring annonseringen i tidningen svarade mer än tre fjärdedelar av 
läsarna i den första undersökningen att de tittar på annonserna i LKPG. I den nya 
undersökningen var denna siffra något lägre, 65 procent. Något som var svårt att svara på 
varför svaret skilde sig, men återigen kan det vara så att det helt enkelt beror på dem som 
blivit frågade vid just det tillfälle som undersökningen utfördes. Samtidigt som det kan bero 
på att intresset för shopping och handel och därmed också annonser har minskat något på 
sistånde på grund av den rådande lågkonjunkturen. Men om lågkonjunkturen även påverkar 
uppmärksamheten för annonser och inte bara handeln, är kanske tveksamt. Fortsättningsvis 
kan det utläsas att det fortfarande är en hög procent av de svarande som har köpt varan efter 
att ha sett en annons i LKPG. Siffran var i den tidigare undersökningen 28 procent och i den 
nya 29,8 procent. Ett värde som LKPG borde vara mycket stolta över och som kan få stor 
genomslagskraft om det används i deras försäljning. Dock är det bara 38,9 procent som 
diskuterat en annons med någon annan, vilket kan tyckas märkligt när så pass många köpt 
varan i annonsen. Det är dock svårt att avgöra om människor diskuterar annonser eller bara 
påverkas undermedvetet. Kanske är denna fråga till och med lite tveksam att ha med i 
undersökningen. 
En annan intressant fråga som ställdes i båda undersökningarna var den angående andra 
konkurrerande tidningar som LKPG:s läsare läser. I den äldre undersökningen läste 1/3 
Nolltretton, till skillnad från i den nya undersökning där 21 procent svarade att de läste alla 
eller nästan alla nummer av tidningen i fråga. 60 procent angav att de läste Linköpings Posten 
i den första undersökningen jämfört med 34 procent i den nyare undersökningen, vilket måste 
ses som en ganska markant skillnad. Sen frågades det även om Corren i den nya 
undersökningen, som det inte gjort i den första, och det var hela 67 procent som läste alla eller 
nästan alla nummer av Östgöta Correspondenten. Vilket därmed också borde vara LKPG:s 
största konkurrent i Linköping. De personer som medverkade i Norrköping angav också NT 
som en mycket välläst tidning. 
 
Andra frågor som ställdes i undersökningen som inte analyserats närmare, var bland annat 
angående innehållet i tidningen och vad läsarna tyckte om det. Samt om vilka delar som 
skulle minskas respektive utökas i tidningen, vilka fritidsintressen läsarna har och vilka 
produkter och tjänster som de kunde tänka sig köpa inom de närmsta månaderna. Dessa frågor 
har i viss del använts i den säljande broschyren för att locka annonsörer men dessa hade 
främst meningen att ge LKPG lite feedback om innehållet i tidningen.  
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4.3 Sammanfattning av intervjuerna 
Det utfördes totalt fem stycken intervjuer och av dessa var det tre som utfördes per telefon 
och två i ett personligt möte. De intervjuade bestod av tre stycken butiksinnehavare, en 
mäklare och en bankchef. Det var butiksägarna Anna – Maria och Kelly i Linköping och 
butiksägaren Marina i Norrköping som intervjuades. Sedan intervjuades Peter, chef för SEB i 
Linköping och John, delägare i svensk fastighetsförmedling i Linköping.  
 

4.3.1 Intervjuernas upplägg och teknik 
Efter noggranna funderingar samt tips från litteratur och även handledaren utformades som 
tidigare sagts fyra stycken breda frågor. Detta för att uppmuntra de intervjuande att prata fritt 
utifrån sina erfarenheter och tankar kring ämnet och inte lägga svaren i munnen på dem. När 
intervjuerna sedan gjordes, blev det ändå att en form av kortsvarsfrågor ställdes som fick 
inleda intervjuerna, eftersom intervjupersonerna fick lite utav presentera sig själva och sitt 
företag och därför föll det sig naturligt.  
De breda frågorna fungerade i vissa fall mycket bra, den intervjuade förstod principen och 
pratade på själv. Men i hälften av fallen tyckte den intervjuade att det var för svårt att svara på 
frågorna när de var så breda och generella. Kanske var frågorna helt enkelt för breda och 
kanske skulle de ha testats innan de riktiga intervjuerna genomfördes. Nu blev det mer att den 
första intervjun av de fem blev den som fick vägleda och testas lite inför de resterande, vilket 
också fungerade. Men att vissa av intervjupersonerna tyckte att frågorna var för breda och 
generella är säkerligen även en personlig fråga om vad man är van vid. Vissa människor 
tycker säkert mer om att ha riktlinjer och ramar, speciellt om de är under en tidspress som 
vissa av intervjupersonerna var, medan andra tycker om att prata och har inget problem med 
det. En erfaren intervjuare kan vid de tillfällen som den intervjuade personen inte vet vad de 
ska svara, plocka fram extra frågor eller följdfrågor. Något som Trost påpekade. (Trost, 2005) 
Men eftersom det inte fanns någon erfaren intervjuare att tillgå till denna undersökning, utan 
endast de erfarenheter som samlats på vid diskussioner med handledare och genom 
litteraturstudier, blev undersökningen också begränsad till detta. 
 
Att intervjua en del av personerna via telefon visade sig vara svårare än vad som först trots. 
Valet att göra en del av intervjuerna per telefon baserades på, som tidigare berörts, viss 
tidsbrist men även geografiska svårigheter. Alla de intervjuade togs kontakt via telefon först, 
för att sedan bestämma tid för ett möte eller en tid för när intervjun kunde göras via telefon. 
Vid det första samtalet var alla mycket positiva och verkade fatta ett intresse för det hela. Ett 
intresse som fanns kvar vid de personliga mötena men i vissa fall försvann i de intervjuerna 
som utfördes per telefon. Detta kan tänkas bero på att det inte blev någon personlig kontakt 
och att de intervjuer som utfördes per telefon oturligt nog blev mer störda av olika element. 
Kanske blir det också mer godtagligt att göra andra saker, avbryta eller stressa fram svaren 
när det inte blir någon direkt kontakt med intervjuaren. Det kan också vara så att en del av de 
personerna som intervjuades per telefon kanske ändå skulle ha uppfört sig och svarat på 
samma sätt om det istället funnits tid för ett möte. 
 
Som Trost påpekade är det viktigt att vid kvalitativa intervjuer få en viss form av struktur för 
att underlätta sammanställningen av intervjuerna. Strukturen kan uppnås bland annat genom 
att ge intervjupersonerna samma förutsättningar, något som funderades kring vid planering av 
intervjuerna till detta examensarbete. Förutsättningarna blev dock lite olika eftersom vissa 
intervjuer hölls per telefon och vissa vid ett personligt möte. Men intervjupersonerna fick 
samma introduktion av examensarbetet, av hur intervjun skulle fungera och förklaring av i 
vilket sammanhang informationen skulle användas. De fick alla samma grund att utgå ifrån. 
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Att ge alla de intervjuade ungefär samma svarstid för frågorna och även försöka ställa 
liknande följdfrågor ger också liknande förutsättningar, men om detta var tillräckligt för att 
skapa en struktur är svårt att säga. Det kan tilläggas dock att det inte var särskilt svårt att 
sammanställa intervjuerna och jämföra dem, vilket kan bero på antingen strukturen i det hela 
eller längden på intervjuerna alternativt frågornas natur. 

 

4.3.2 Resultaten och svaren 
Leedy varnar för att det vid kvalitativa intervjuer kan bli svårt att sammanställa och göra en 
jämförelse intervjuer emellan, något som togs upp tidigare i delen om intervjer. (Leedy, 2007) 
Detta togs också i tanke i planeringen av intervjuerna men efter att ha fått väldigt liknande 
svar och tankar och funderingar kring samma ämnen i intervjuerna blev det inte svårt att 
sammanställa resultaten som det konstaterats.  
 
Det som kan utläsas från intervjuerna är att de som är butiksägare har det gemensamt att de 
alla själva har hand om sin annonsering och marknadsföring medan John och Peter jobbar för 
nationella företag som har en viss central styrning över marknadsföring och annonsering och 
har även fler personer inom företaget som har hand om annonseringen. Detta gör till exempel 
att butiksägarna till skillnad från de andra två, har erfarenheten av att ha LKPG även som 
producent av deras annonser och kanske därför också en större personlig kontakt och 
erfarenhet. En annan skillnad är också att butiksägarna som intervjuats använt sig av 
produktbilder och reportage, en form av annonsering som SEB och Svensk 
Fastighetsförmedling inte använt. 
Det som sedan kan konstateras utifrån intervjuerna är att för dem som lokala aktörer är det 
viktigaste att synas genom sina annonser. Att synas, uppmärksammas och bygga upp en viss 
”image” som en intervjuperson väljer att kalla det. Många gånger är annonserings- och 
marknadsföringsbudgeten begränsad då mycket pengar bland annat går till höga hyror. Det är 
alltså viktigt att när pengar läggs på annonsering att den är lyckad. Det finns inte mycket 
utrymme för experiment utan det välbeprövade och säkra går ofta före. Därför påtalar minst 
en person också att de var skeptiska till LKPG i början. 
Platsen som en annons får i en tidning är de intervjuade också högst medvetna om. Att hamna 
på fel sida, speciellt i en dagstidning, och behöva slåss med en massa andra om 
uppmärksamhet tjänar ingen större nytta. Att hamna i ett mittuppslag i en bilaga ger en ingen 
uppmärksamhet och det är något många lärt sig den hårda vägen. Att kanske istället satsa lite 
mer resurser och genom detta hamna på en betydligt mer välsedd plats är då ett mycket bättre 
alternativ, men då ska också detta garanteras. Att även bli bemött professionellt av både en 
kunnig säljare och annonsmakare är något som eftersträvas och som tydligen även är ovanligt. 
  
Samtliga av de intervjuade är nöjda med sin annonsering och sitt samarbete med LKPG. Alla 
har använt sig av annonsering i andra tidningar eller gör det fortfarande, men det som 
återkommer i alla intervjuer är ändå att de är mycket nöjda med LKPG som helhet jämfört 
med många andra tidningar. Anledningen till detta är lite varierande, men ofta liknande. 
Några påpekar LKPG:s utseende och design som ett huvudargument och flera personer såg 
den professionella kontakten som det största skälet. När det gäller just utseendet är det 
tryckkvaliteten och den bättre bildåtergivningen som påtalas. Att ha med stora spännande 
bilder som ska tala för sig själva är mycket bättre lämpat på ett sådant tryck än i en 
dagstidning. Som annonsör i LKPG upplever Kelly, butiksägare till Pigalle, att de syns på ett 
fördelaktig och snyggt sätt och det även till ett bra pris. Kelly menar också att LKPG är ett 
snyggare och lyxigare magasin som folk helt enkelt tycker om att läsa. När det gäller själva 
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bemötande berättade Marina, som är butikschef i Norrköping, att de till en början var lite 
skeptiska till LKPG, men efter ett tag såg de möjligheterna med dem. Speciellt när de fick 
hjälp med sin annons kände de stor skillnad från när de annonserat i NT, där personen i fråga 
inte hade någon ”känsla” för vad Marina vill ha. Något som hon tycker att LKPG varit mycket 
duktigare att lyssnat till. LKPG vänder sig även till, till skillnad från det konkurrerande 
gratismagasinet Nollelva/Nolltretton, en något äldre målgrupp med samma typ av livsstil och 
intressen som Marina och hennes butik riktar sig mot. 
 
Att annonsplatsen och tidningen når ut till många och framförallt kanske just till rätt publik är 
också viktigt. Förvånande är kanske att nästintill alla de intervjuade har reflekterat kring sin 
egna och olika tidningars målgrupp ganska ingående. I många fall poängterar de intervjuade 
att när man annonserar i en dagstidning som Corren eller NT når den ut till väldigt många, 
nästan hela staden. Den landar direkt i brevlådan och många ägnar en lång tid åt den på 
morgonen. Men däremot syns annonsytan inte alltid lika bra, som tidigare nämnts, och det är 
samtidigt ett mycket högre pris. John, som jobbar för Svensk Fastighetsförmedling, berättade 
att de annonserar i LP Bostad, en bilaga till Linköpings Posten särskilt för bostadsmarknaden, 
eftersom den tidningen direkt vänder sig till deras kundkrets. Detta är en kundkrets som 
LKPG troligen inte kan konkurrera med. Men trots detta tror John också att många av deras 
yngre kunder till större del läser LKPG, eftersom få av dem prenumererar på en dagstidning 
och helt enkelt tycker att LKPG är intressantare att läsa. Det är också därför de annonserar i 
LKPG.  Samtidigt menar John att LKPG har bra erbjudanden och är en tidning som aldrig blir 
”mätta på marknaden” utan hela tiden strävar efter nya mål, vilket han ser som en positiv 
egenskap. Att just de unga verkar vara en bättre målgrupp att fånga genom LKPG håller de 
flesta med om. Det diskuteras att yngre människor ofta inte prenumererar på en dagstidning 
men är däremot duktiga på att plocka upp gratismagasin på stan. 
 
Anna – Maria som är butiksägare menar att det inte går att jämföra att annonsera i en 
dagstidning mot LKPG. Det finns både för- och nackdelar med båda men främst tycker hon 
att de lämpar sig till olika typer av annonsering. Anna – Maria och hennes butik använder sig 
av Corren eller LP när de vill uppmärksamma sina kunder om olika aktiviteter i butiken eller 
tillfälliga erbjudanden, medan de i LKPG mer vill visa upp sig och få folk uppmärksammade 
mer allmänt om deras butik. Marina som är butikschef i Norrköping berättar att de annonserar 
som en del av handelskvarteret Knäppingsborg i NT men inte som enskild butik särskilt ofta. 
Dock har det hänt när de har haft en särskilt kampanj eller liknande erbjudanden över en dag 
att de då använt sig av NT. Kelly, menar däremot att de annonserar i Corren både om 
tillfälliga erbjudanden och bara deras butiks logga. Hon ser ingen skillnad på dagstidningar 
och LKPG när det gäller typen av annonser, tillfälliga erbjudande som produktbilder. Hon 
säger också att de ser bra resultat från att annonsera i både LKPG och Corren. Dock tror hon 
att platsen för annonsen är av mycket större vikt i Corren och därför annonserar de alltid på 
första sidan när de annonserar där.  
 
Peter Norell som jobbar för SEB medger nästan motvilligt att de annonserar i Corren. Han 
tycker att de egentligen tar alldeles för höga priser och att annonserna samtidigt syns dåligt för 
det priset. Det är ytterliggare en sak som kan konstateras, att alla de intervjuade enas om att 
LKPG har långt mycket bättre priser än dagstidningarna NT och Corren samt många andra 
konkurrerande tidningar. De kommenterade alla över att Corren och NT tar mycket betalt för 
en långt mindre fördelaktig annonsyta. En annan sak som de intervjuade antingen tog upp 
själva eller höll med om när det nämndes var att LKPG lever kvar längre hos läsarna än vad 
en dagstidning gör. En dagstidning läses en dag och sedan är den gammal. Anna – Maria 
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ansåg också att dagstidningen ofta läses i stress medan ett magasin som LKPG får ligga på 
soffbordet ett tag. Något som är mycket fördelaktig för en annonsör.  
   
På frågan om vad de intervjuade fick ut av att annonsera, både generellt och i LKPG specifikt, 
tyckte de alla att även om det inte går att knyta annonsering till ett direkt försäljningsresultat 
ger annonsering alltid en viss uppmärksamhet. Flera av de intervjuade kunde dock också 
komma med konkreta exempel och resultat av sin annonsering. Exempel med kunder som 
frågat efter produkter som de sett i LKPG och i vissa fall också köpt på grund av det. 
Butiksägarna upplevde detta särskilt i samband med produktbilder och Kelly på Pigalle 
menade att de alltid nästan direkt säljer den produkt som varit med i LKPG.  
 

4.4 Sammanfattning av genomförandet av design 
När formgivningen till broschyren togs fram lades stor vikt vid dess innehåll och hur det 
skulle presenteras på ett smart, logiskt och säljbart sätt. Alltså, det var inte mycket av arbetet 
som gick åt till att på ett inspirerat och nyskapande sätt ta fram en revolutionerande design. 
Något som kanske ligger lite i naturen av både ett säljmaterial men framförallt i ett styrt 
uppdrag. När en designer får ett uppdrag är det först och främst kunden som ska bli nöjd och 
få det som han eller hon efterfrågade. Inte att designern själv ska få uppfylla sina drömmar 
och visioner. Vid formgivningen av broschyren var det alltså tyngden i materialet som var 
viktigare än själva designen. Istället för att ägna stor tid åt att skapa en moderiktig, trendig 
eller nyskapande form har det klurats och funderats kring hur text och material skulle visas på 
ett så fördelaktigt sätt som möjligt. 
 
Vid färdigställandet av designen kan det sägas att stor hjälp har fåtts genom den litteratur som 
studerats för att på något sätt få belägg för de beslut som tagits. Att ha en teoretisk referens 
bakom sin motivering är en klar fördel. Vissa problem har självklart även stötts på under 
arbetet med formgivningen, så som ändrade förutsättningar och innehåll. Exempelvis blev det 
bestämt att informationen om LKPG:s annonspaket fick ändras då deras avtal med TV4 inte 
var riktigt klart med prisuppgifter. Även referenserna, i form av intervjuer med annonsörer, 
fick i sista sekund kortas ner i mängd eftersom ytterligare två gjordes och skulle få plats.  
Med efter viss vägledning av handledaren på LKPG och andra på redaktionen togs slutligen 
en bra form fram. 
 
Som kritik kan det dock sägas att säljarnas åsikter är något som kommit lite i skymundan i 
designarbetet. Kanske skulle mer tid lagts vid att prata med LKPG:s säljare och vad de 
behöver eller vill ha vid ett säljmöte. 
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4.5 Sammanfattning 
I början av denna uppsats kunde det läsas om tidningarnas och tidskrifternas historia i 
Sverige, uppkomsten av gratistidningar och en nutidsanalys om svenskarnas läsvanor och de 
investeringar som görs i tidningsannonsering idag. Efter att ha studerat dessa delar kan det 
konstateras att tidningar är ett både omtyckt och välanvänt media i Sverige samt att 
annonsering i dessa är en jätteindustri. Tecken på att det är en sådan massiv industri kan ses 
både på de meterlånga rader av tidningar som finns på Pressbyrån i vilken svensk stad som 
helst men främst på annonsinvesteringarna. Varje år investeras cirka 32 miljarder på 
annonsering i Sverige, varav 19 miljarder spenderas på annonsering i tryckta medier. Av den 
totala summan av medieinvesteringar står dagstidningar för hela 25 procent, tidskrifter för 3 
procent och gratistidningar för 7 procent. Detta trots Internets styrka och dragkraft, som ökade 
sin annonsförsäljning med 266 procent under åren 2000 till 2007. (IRM, 2007)  
 
Tack vare att annonsinvesteringarna är så stora, vilket säkerligen är på grund av att tidningar 
som media verkar fungera mycket bra i Sverige, finns det också otrolig många tidningar i vårt 
land. Detta är tidningar i form av dagspress, facktidskrifter, populärpress och gratistidningar 
bl.a. Som det gick att läsa om i de inledande delarna av uppsatsen finns det ingen exakt siffra 
på hur många gratistidningar som existerar i Sverige, men en ungefärlig uppskattning är 
mellan 200 – 300 stycken. (Tidningsutgivarna, 2008) 
 
När det gällde just gratismagasinet LKPG Magazines marknad, som är den för tidningar i 
Linköpings och Norrköpingsområdet, kunde det i konkurrentanalysen (Konkurrentanalys 3.1) 
tydas att det agerar många och dessutom snarlika konkurrenter, särskilt när det gäller 
gratistidningarna. Många av titlarna i undersökningen använde sig av samma innehåll, 
liknande formgivning och riktade sig dessutom till nästan identiska målgrupper. Men 
uppenbarligen fanns det ändå plats för alla på marknaden då de flesta lever kvar och fungerar 
och dessutom har en hel rad kunder som annonserar hos dem.  När just detta konstateras, att 
det finns ett stort utrymme för liknande och i vissa fall nästan identiska produkter, är det inte 
längre lika svårt att förstå varför LKPG startade upp på en tillsynes mättad marknad. 
 
Anledningen till att det finns så stort utrymme för tidningar är alltså troligen just för att 
annonsering i tidningar är en stor marknad i Sverige. Som lokal näringsidkare verkar det som 
ett naturligt val att annonsera i en tidning. I de intervjuer (Intervjuer 3.3) som utfördes inom 
examensarbetet kunde det konstateras att annonsörerna är flitiga på att medverka i tidningar. 
Det var få som använde en annan form av marknadsföring eller annonsering. Någon 
annonserade på Internet och ett par syntes även genom en egen webbsida, men klart 
dominerande var just annonsering i tidningar. Det är så näringsidkarna når ut till kunderna. 
Kanske är detta något som hänger ihop med det lokala, att för att fånga de lokalt boende så 
bör man synas i stadens dagstidning och de gratistidningar som påträffas på stan. Att 
annonsera i en nationell dagstidning var aldrig på tal under intervjuerna.  
 
Gratistidningarna lever, som tidigare nämnts, på annonseringen och därför att det är just 
efterfrågan på detta som styr utbudet av tidningar. Många av de lokala näringsidkarna i 
undersökningen var medvetna om annonseringens vikt och betydelse för ett företag som deras 
och bevisligen är det många som flitigt annonserar i tidningar, därav också existensen av alla 
tidningar. Det verkar heller inte som att tidningarna kommer att tappa detta inom en snar 
framtid. Svenskarna är tillsynes inte trötta på annonseringen, fast än att den borde överösa 
konsumenterna med de 32 miljarder som investeras. Enligt tidningsutgivarna är hela 44 
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procent positivt inställda till annonser i dagstidningar och 30 procent till dem i gratistidningar. 
(Tidningsutgivarna, 2008) Därför kan det troligen konstateras att annonsering i tidningar 
kommer att fortsätta fungera och utnyttjas samt att tidningarna följaktligen kommer att leva 
vidare. 
 
Alla de som intervjuades verkade som sagt högst medvetna om vikten av annonsering och att 
det är en viktig del av att driva företag. Skälen till detta är många och helt riktiga. Tidningen 
står högt i svenskarnas ögon, där 83 procent av svenska befolkningen läser en dagstidning 
varje dag och 41 procent läser minst en gratistidning om dagen. (Tidningsutgivarna, 2008) 
Gratistidningarna har sedan deras födsel i slutet på 80-talet varit mycket populära och det kan 
inte utläsas någon tendens av att denna trend skulle vara på väg tillbaka. Särskilt de 
gratistidningar som är mer ”nischade”, som Martin Jönsson kallar dem, fungerar mycket bra 
hos läsarna. (Jönsson, 2007) Vissa av dem, som Rodeo, blir till och med prisade för sin 
formgivning.  
 
Vidare när det gäller annonsering och att som tidning vinna annonsörerna på sin sida, är det 
inte alltid flest läsare eller störst utgåva som är viktigast. Som det kunde läsas om i 
nutidsanalysen (Annonsinvesteringar 2.3.3) är det mycket annat som tidningens attityd, 
erbjudanden, priser med mera som spelar roll. TNS Gallup valde exempelvis att beskriva det 
som att de medier som har mest att ge till sin marknad och vet mest om sina konsumenter är 
vinnarna i slutändan och inte de med mest ”muskler”. (TNS Gallup, 2007) Detta verkar vara 
en mycket bra gissning då de flesta annonsörer som blev intervjuade påpekade just detta. De 
menade att många gånger är det inte bättre att annonsera i den stora dagstidningen, utan det 
finns mer att vinna på att synas i en tidning med mindre upplaga men som har bättre priser 
och erbjudanden än dagstidningen. Framförallt är en mindre tidning eller magasin ofta mer 
inriktad på en viss målgrupp än vad en dagstidning är. I en dagstidning som Corren menade 
många av de intervjuade att de försvann i myllret av andra annonser och att priset de fick 
betala var alldeles för högt. Genom att däremot annonsera i LKPG blev de mer garanterade en 
bra plats i tidningen och därmed en bra exponering, dessutom till ett mycket lägre pris. 
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4.6 Frågeställningarna 
Denna uppsats hade till uppgift att besvara två frågeställningar och i försöket att göra så kan 
följande konstateras. Vad som är viktigast för de lokala aktörerna i deras val av annonsering 
är att de vill synas. Kanske är detta ett ganska självklart påstående med det var något som 
återkom vid alla de intervjuer som gjordes, ”att synas”. Dessutom vill de genom sin 
annonsering synas på rätt sätt och i rätt sammanhang. Annonsplatsen i en tidning spelar stor 
roll för om en annonsör väljer att annonsera i en tidning eller inte. Kelly som är butiksägare i 
Linköping kunde se direkta följder och skillnader av att få sin butiks annons placerad i mitten 
av dagstidningen Corren jämfört med på framsidan. Att synas i rätt sammanhang var också 
något som återkom under intervjutillfällena och detta då näringsidkarna är både medvetna och 
måna om sin målgrupp och kundkrets.  
Mer ingående vill självklart annonsörerna också se resultat och sälja bättre genom sin 
annonsering, men många gånger menade annonsörerna att trots att de inte kunde se direkta 
säljresultat visste de att annonseringen gav resultat genom kundernas ökade kännedom om 
deras verksamhet. Dock kunde flera av de intervjuade ändå direkt peka på resultat där deras 
kunder köpt produkter som de sett i deras annonser, vilket tyder på att annonseringen också 
ger resultat.  
En annan viktig aspekt som annonsörerna vill uppnå är en professionell kontakt med sin 
tidning och annonsmakare. John som var chef för SEB sade att ett bra erbjudande ihop med 
ett professionellt bemötande betyder mycket. Butiksägaren Marina menade också att just 
bemötande och förmågan att lyssna på vad hon som annonsör ville visa upp är en mycket bra 
egenskap hos en tidning. Hennes val att börja annonsera i NKPG och avsluta samarbetet med 
NT baserades bland annat på att personen på NT ”inte lyssnade eller hade någon känsla för 
vad vi vill ha”.  
 
Gratismagasinet LKPG verkar alltså på många sätt uppfylla de krav som lokala näringsidkare 
vill ha ut av sin annonsering. De har fått bekräftat av sina kunder att de hjälper dem att synas, 
de ger dem ett bra pris och de har ett professionellt bemötande. Att LKPG titulerar sig som ett 
livsstilsmagasin verkar även det vara ett vinnande koncept. Genom att göra det särskiljer de 
sig från sina närmsta konkurrenter och uppfyller samtidigt ett behov från annonsörernas sida 
att rikta in sig på rätt målgrupp.  Som Jais – Nilsen också menar, att rikta in sig på en viss 
livsstil och därmed ett visst innehåll i en tidning, är ett utmärkt sätt att särskilja sig och fånga 
en särskild målgrupp. (Jais – Nielsen, 2005) 
 
Fortsättningsvis aspirerade andra delen av frågeställningen till att ta reda på ”hur ska ett 
säljmaterial till ett gratis livsstilsmagasin vara utformat för att vara till mest nytta och av 
störst intresse för sina kunder?” Efter det som gått att utläsa i litteraturstudierna, 
konkurrentanalysen samt i intervjuerna som gjorts har ett material i form av en säljande 
broschyr tagits fram. (Se bilaga 7 - Broschyr) Det som går att sägas är att ett säljmaterial först 
och främst ska verka lockande och framhäva magasinets fördelar. Utformningen måste vara, 
som det gick att konstateras i kapitlet om god grafisk form (2.6.2), utformad efter innehållet. 
Designen får aldrig styra innehållet, utan snarare ska formen skapas efter hur mycket och 
vilken typ av material som ska finnas med. Något som både Bergström (Bergström, 2005) och 
White (White, 2003) konstaterade. En annan fördel kan vara att ta fram en form som både är 
snabbt informerande och mer djupgående. Detta så att en kund kan både snabbt få en bild av 
de största fördelar för just den tidningen kanske under själva säljmötet, samtidigt som han 
eller hon kan läsa vidare vid ett annat tillfälle. (White, 2003) 
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Att vårda tidningens varumärke är en ytterligare en viktig del att ha i åtanke. För att skapa en 
igenkänningsfaktor och mer tyngd åt varumärket måste det ses till att allt material utåt sett är 
enhetligt och att logotyp och andra grafiska element är samma. Att använda samma typsnitt 
och formspråk i säljmaterialet som i den faktiska tidningen är en god idé. En annan faktor som 
poängterades om varumärken (Varumärken 2.6.1) var vikten av att använda just varumärket 
som ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna. I en säljande broschyr om en tidning är det 
viktigt att visa för kunden vad just de erbjuder och vad som skiljer dem från andra liknande 
tidningar och konkurrenter. Det ska ges ett visst löfte till kunden om vilka möjligheter som 
ges. Att som i den broschyr som skapats under detta examensarbete ha med referenser i form 
av andra nöjda annonsörer borde enligt min mening vara ett bra sätt att ge detta löfte. 
 
Slutligen måste de delar som det upptäckts att annonsörerna letar efter i sin annonsering 
framhävas. Alltså, innehållet i säljmaterialet måste ge löften och erbjudanden som uppfyller 
kraven på bra exponering, priser och professionell vägledning. De delar som det kunnat 
konstateras att annonsörer vill ha helt enkelt. 
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4.7 Diskussion & Analys 
Målet för detta examensarbete var att besvara frågeställningen om annonsörerna och deras 
preferenser samt att ta fram en form för ett säljmaterial åt livsstilsmagasinet LKPG. De 
resultat som blivit av de litteraturstudier, konkurrentanalys, intervjuer och underökningar som 
hela examensarbetet bestått av har blivit ett antal stycken och jag tycker också att många 
förslag till svar på frågorna har hittats. Självklart är det som i alla fall av sådana här 
undersökningar att det inte går att säga att mitt svar är definitivt eller ens det rätta. Tidnings- 
och annonsmarknaden i Sverige är gigantisk och jag har i min undersökning endast tittat på en 
geografiskt begränsad marknad och har även parallellt med min undersökning utfört ett arbete 
åt en av de verksamma på marknaden, vilket med största sannolikhet också delvis påverkat 
mina svar.  
Omfattning på arbetet, som varit både begränsat och kanske även delvis subjektivt, gör att jag 
vill påstå att resultaten endast kanske blir en fingervisning om hur det skulle kunna vara. Det 
skulle kunna vara så att annonsörer i många fall letar just efter professionella samarbeten och 
en större förståelse för placering, utformning och syfte med annonseringen hos en tidning. I 
alla fall är detta något som stämmer med aktörer och annonsörer som är aktiva i Linköping 
och Norrköping. Jag tycker att de resultat jag funnit om annonsörernas preferenser känns 
realistiska och trovärdiga. 
  
En stor del av mitt examensarbete var de kvalitativa intervjuer som utfördes. De har fått ligga 
till grund för mycket av det som resonerats kring och även själva resultatet. Visserligen har 
det som konstaterats fått stöd av den nutidsanalys, konkurrentanalys och litteraturstudier som 
gjorts, men till stor del är det just intervjuerna som fått svara för den slutgiltiga teorin. Detta 
eftersom det vid intervjuerna kunnat frågas rakt ut, exakt vad min frågeställning i 
examensarbetet handlade om. Dock kan det aldrig sägas om intervjupersonerna svarar som de 
praktiserar och heller inte kan det säkerställas att inte intervjuernas upplägg påverkade svaren. 
För att ge kritik åt de intervjuerna som gjordes kan det sägas att de till stora delar gav det 
resultat som jag förutspått och förväntat. Kanske beror detta just på att jag innan intervjuerna 
utfördes hade diskuterat mycket om LKPG:s annonsörer med både handledaren och säljarna. 
LKPG är mycket stolta över sina annonsörer och sin framgång och redan på det första mötet 
jag hade med dem om mitt examensarbete sålde handledaren in mycket av det som jag sedan 
skulle ta reda på vid intervjuerna. Kanske blev frågorna också vinklade utifrån den 
information som redan inhämtats från handledaren och säljarna på LKPG och kanske hade 
svaren blivit annorlunda om frågorna också skiljt sig. Det är mycket som ska finnas i tanke 
när en intervju ska utföras och eftersom en intervjuare aldrig blir fullärd, enlig Trost (Trost, 
2005), eller i alla fall måste träna mycket känner jag mig nöjd med resultaten och utförandet 
av intervjuerna, då jag inte hade mycket erfarenhet av intervjuteknik sedan tidigare. Dessutom 
tror jag när jag ser till resultaten från hela examensarbetet att de ger en verklighetstrogen bild 
av annonsering i tidningar i Linköping och Norrköping, mycket tack vare att många olika 
insynsvinklar och källor använts. 
 
När det gäller de andra delarna av uppsatsen tycker jag att de alla på ett bra sätt bidragit till 
helhetssynen på annonsörernas marknad. Detta var något som krävdes för att jag sen skulle 
kunna skapa broschyren. Konkurrentanalysen gav en bra bild av hur lika många tidningar är, 
men även en chans att veta vad som särskilde LKPG och vad som skulle framhävas i 
säljmaterialet. Att sedan titta på annonspriser och studera den grafiska formen på tidningar var 
ett mycket intressant och roligt arbete och något som också bidrog till en större förståelse när 
det var dags att formge broschyren.   
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För att närmare diskutera de resultat som funnits under examensarbetet till fördel för min 
uppdragsgivare, vill jag påstå att LKPG har en bra affärsidé. De verkar uppfylla många av de 
krav som annonsörerna letar efter och även en hel del annat. Jag tror, och kan även efter vad 
som diskuterats i intervjuerna och det som undersökts, säga att formen på en gratistidning är 
oerhört viktig. Jais – Nielsen konstaterade att en tidning med limmad rygg och tjockare 
papper ger ett mer beständigt resultat och att magasin många gånger får lite utav ett 
samlarvärde. (Jais – Nielsen, 2004) På en sådan konkurrerande marknad som 
gratistidningarna lever krävs det att man ligger på topp och jag tror att en stor del av detta 
ligger i utformningen av tidningen. Att sedan flera av intervjupersonerna också reflekterat 
över att en tidning som LKPG, och därmed även dess annonsinnehåll, borde finnas kvar hos 
konsumenten långt längre än en dagstidning, gör att just kvaliteten och beständigheten i en 
gratistidning blir en av de viktigare aspekterna. Min åsikt är att en bättre kvalitet och en 
utformning i mer ”magasinstil” är ett vinnande koncept för gratistidningar. Det ger intrycket 
av en betaltidning fast än att den är gratis och kan därmed mäta sig med dem, samtidigt som 
den också sparas och läses flera gånger i högre grad till skillnad från dagstidningar och 
gratistidningar i dagstidningsutformning. 
 
Jag tror också att resultatet i form av den broschyr som jag formgivit kommer fungera på ett 
bra sätt. Men eftersom det nu också ges tid och utrymme till att reflektera över mitt arbete kan 
jag tillägga att om det funnits mer tid för examensarbetet eller om jag fått chans att arbeta 
vidare med det hela hade jag tyckt det varit intressant att utvärdera och testa broschyrens 
funktion i ett riktigt säljmöte för LKPG. Nu kan jag endast gissa mig till att de kommer att ha 
nytta av den och att den kommer att förmedla deras varumärke på ett fördelaktigt sätt och 
därmed ge dem fler annonsörer.  
 
Andra delar värda att reflektera över och diskutera när det gäller mitt arbete är att min tidsplan 
inte riktigt höll sig. Ändå vill jag påstå att min tidsplan var rimlig och bevis på detta är att jag 
långt in i arbetet låg före i tidschemat. Men på grund av utomstående saker blev det i slutet 
ändå försenat. Detta eftersom min handledare på LKPG inte hade den tid som behövdes för att 
ge mig vägledning, eller det material jag behövde, vilket i sin tur gjorde att kontakten med 
intervjupersonerna sköts fram. Därmed sköts också utförandet av intervjuerna och 
efterarbetandet av dessa fram. Kanske skulle jag ha förutsett att det skulle bli svårt att få 
material och annat i tid av min handledare, fast samtidigt kan jag tycka att det ska gå att lita 
på sin uppdragsgivare i sådana fall. Även intervjuerna blev något försenade också efter att de 
bestämts, vilket kan kännas rimligt och detta hade det givits tid för i tidsplanen men då denna 
var så pass försenad fanns det inget utrymme för att skjuta upp intervjuerna. Detta var också 
en stor anledning till att en del av intervjuerna fick hållas via telefon, vilket inte var det 
alternativt som jag hade önskat, men i slutändan ändå fungerade. Den största orsaken till att 
tidsplanen inte höll hela vägen var alltså för att mycket utav tiden under dessa veckor gick åt 
till att jaga rätt på min handledare och andra personer och kunna boka in träffar och möten 
med dem. En stor lärdom jag dragit av detta är att det i många fall krävs att man tjatar och inte 
ger upp.   
 
En annan insikt jag fick allt efter att arbetet fortskred var att det inte var själva formgivningen 
av broschyren som skulle vara det stora arbetet. Från början trodde jag kanske att det som 
skulle läggas ner mest tid på var just designen, men nu i efterhand kan det sägas att nästan 
mer än tre fjärdedelar av tiden lades åt förarbetet. Detta eftersom det behövdes skaffas 
förståelse för branschen, grundläggande fakta och allmänt material till broschyren. 
Förståelsen att det inte går att gömma ett fattigt innehåll i en snygg form uppdagades. 
 



 48 

Inför detta examensarbete var mina förhoppningar att få en inblick i tidnings- och 
magasinbranschen, en bransch som jag är intresserad av att jobba inom i framtiden, och 
samtidigt få tillämpa de kunskaper som jag samlat på mig under tre år på GDK. Min ambition 
var även att utföra examensarbetet i samarbete med av företag. Inför starten av de 10 veckor 
fanns det många frågetecken då jag och mina klasskamrater var först ut att genomföra 
examensarbete på utbildningen. Under hela arbetets gång har det också varit svårt att veta 
vilka begränsningar som skulle göras och även hur omfattande arbetet skulle behöva vara. 
Med erfarenheten att det är svårt att kombinera teoretiskt arbete i form av uppsatsskrivande 
med praktiskt designarbete, var det många gånger tveksamt om arbetet färdades i rätt riktning. 
Uppfattning att examensarbetet mer skulle vara en form av praktik på en grafisk arbetsplats, 
uteslöt jag dock snabbt. Ändå upplevde jag det först som en besvikelse när jag inte blev 
ombedd att göra något redaktionellt produktionsarbete på LKPG. Efter hand hittade jag dock 
mer fram till min roll som konsult och insåg att jag inte skulle ha hunnit med att både 
praktisera och ”exjobba”. För det är det mitt examensarbete har varit, ett konsultuppdrag. 
Kombinationen av att utföra ett specifikt uppdrag åt ett företag och sedan undersöka och 
fördjupa mig i ämnet parallellt har i stora drag varit en lyckad kombination.  
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4.8 Slutsatser  
Av de resultat som har getts i denna uppsats och genom de diskussioner som förts kan även en 
del slutsatser härmed dras.  
 
Lokala annonsörer vill framförallt ha ett professionellt bemötande med bra erbjudanden och 
priser från tidningar, samtidigt som de vill synas och uppmärksammas genom sina annonser. 
Att annonsera på rätt plats och mot rätt målgrupp är också en viktig del i deras val av tidning. 
Dessa delar tycker också alla de som intervjuats i examensarbetet att LKPG i mångt och 
mycket uppfyller.  
 
För att sedan skapa ett effektivt säljmaterial utifrån denna vetskap kan det sägas att 
säljmaterialet främst bör särskilja en tidning som annonsplats. På en full marknad med många 
konkurrenter gäller det att säljmaterialet också visar varumärkets löfte om vad de gör bättre än 
konkurrenten. Att framhäva tidningens varumärke och dess löften i ett smart formgivet 
säljmaterial är den lösning som jag sett för att varva annonsörer och det är detta som jag 
hoppas ha skapat åt LKPG. 
 
Andra slutsatser som går att dra utifrån detta examensarbete är att förarbetet inför ett 
designuppdrag är mycket viktigt och det tar upp mer tid än vad som kanske först kunnat tro. 
Att det heller aldrig går att förutse hur mycket tid som kommer att behövas inom ett projekt 
utan att det ofta blir försenat är en annan slutsats som går att göra.  
 

4.8.1 Tips till LKPG 
Som en del av de slutsatser som kunnat dras kan det här också passa sig att ge lite tips till 
LKPG. Tips som genom konkurrentanalysen har ansetts vara tänkvärda saker och som LKPG 
kanske kan ta till sig. Att ha en banner eller ett grafiskt element, likt ett klistermärke, med 
budskapet om att ens tidning är gratis är ett smart sätt att få in den upplysningen. Detta 
samtidigt som det ger känslan av att det är en engångsföreteelse gör tidningen kanske mer 
åtråvärd och lyxig. Att tidningen alltid är gratis gör ju att det går att vänta med att läsa den. 
Ett inslag som fanns i en konkurrerande gratistidning var bilder på lokalt boende människor 
som fick kommentera vad de hade på sig. En tidning hade valt att kalla det ”Stil på stan” och 
verkade vara ett mycket populärt inslag. Ett annat tips att inspireras av kanske kan vara att ha 
en egen årligt återkommande tävling, där lokala aktörer får tävla om att bli utsedda till bästa 
klädesbutik, bästa fik, bästa nattklubb och så vidare. 
 

4.8.2 Tips till framtida studier 
Det är också på sin plast att ge en del tips till framtida studier inom området och även 
framtida examensarbetare på GDK. Jag kan rekommendera framtida exjobbare inom GDK att 
kombinera ett externt uppdrag med uppsatsskrivande, istället för att göra sitt examensarbete 
som en praktik. Av mina erfarenheter är det en lyckad kombination. Så länge man tar på sig 
konsultrollen från början, står på sig och ibland också tjatar så att materialet kommer in.  
Intressanta fortsatta studier, inom området som behandlats i denna uppsats, skulle kunna vara 
att gräva djupare just inom annonsering och annonsinvesteringar och kanske undersöka det 
hela i ett annat perspektiv. Det skulle kunna undersökas ur ett dagstidningsperspektiv, i ett 
annat geografiskt område eller ur konsument- och användarperspektivet. Tidningsbranschen 
är omfattande och det finns många områden att utforska. 
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För att avsluta denna uppsats tror och hoppas jag att mitt material kommer vara till nytta för 
LKPG. En intressant fortsättning av detta examensarbete som det tyvärr inte fanns tid för hade 
varit att testa min design i ett säljmöte och därefter utvärdera dess genomslag och funktion, 
för att se om materialet fungerar.  
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)
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1. LKPG Magazine kommer ut kontinuerligt under året. Ungefär hur många nummer brukar du läsa?

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 1,9)

(1.1) Alla eller nästan alla 25,4% 253

(1.2) Inga alls 55,4% 553

(1.3) Ungefär hälften 19,2% 192

2. Ska LKPG ägna mer eller mindre utrymme åt artiklar som handlar om...?

Personer som har svarat på frågan: 449 

 
Litet mer 
(Värde: 1) 

Litet mindre 
(Värde: 2) 

Mycket mer  
(Värde: 3) 

Mycket mindre 
(Värde: 4) 

Som nu 
(Värde: 5) 

 

Bizniz (Medelvärde: 3,596; Sammanlagt: 443) 
2,5%
11 

28%
124 

16,3%
72 

14%
62 

39,3%
174 

Inredning (Medelvärde: 3,47; Sammanlagt: 44
7) 

10,5%
47 

12,3%
55 

31,1%
139 

11,9%
53 

34,2%
153 

Lokala reportage (Medelvärde: 3,212; Samma
nlagt: 443) 

14,4%
64 

11,5%
51 

39,3%
174 

7,9%
35 

26,9%
119 

Mat & dryck (Medelvärde: 3,209; Sammanlagt: 
444) 

13,7%
61 

6,8%
30 

47,5%
211 

8,8%
39 

23,2%
103 

Personporträtt (Medelvärde: 3,428; Sammanl
agt: 432) 

12,7%
55 

22,9%
99 

13%
56 

11,6%
50 

39,8%
172 

Sport (Medelvärde: 3,724; Sammanlagt: 445) 
5,4%
24 

18,7%
83 

19,8%
88 

10,6%
47 

45,6%
203 

Trend och mode (Medelvärde: 3,81; Sammanl
agt: 448) 

9,2%
41 

11,2%
50 

21,7%
97 

5,6%
25 

52,5%
235 

Medelvärde: 3,494; Sammanlagt: 3102
9,8% 
303 

15,9% 
492 

27% 
837 

10% 
311 

37,4% 
1159 

3. Ungefär hur många nummer brukar du läsa av följande tidningar?

Personer som har svarat på frågan: 1001 

 
Alla eller nästan 

alla 
(Värde: 1) 

Bara några 
få  

(Värde: 2) 

De flest
a 

(Värde: 
3) 

Inga alls 

(Värde: 
4) 

Ungefär hälft
en 

(Värde: 5) 
 

Corren (Medelvärde: 1,761; Sammanlagt: 99
9) 

67,6%
675 

9,6%
96 

8,2%
82 

8,4%
84 

6,2%
62 

LinköpingsPosten (Medelvärde: 2,495; Sam
manlagt: 996) 

34%
339 

19,7%
196 

11,9%
119 

31,4%
313 

2,9%
29 

Nolltretton (Medelvärde: 2,862; Sammanlagt: 
992) 

21%
208 

20,5%
203 

13,2%
131 

42,1%
418 

3,2%
32 

Medelvärde: 2,371; Sammanlagt: 2987
40,9% 
1222 

16,6% 
495 

11,1% 
332 

27,3% 
815 

4,1% 
123 

4. Brukar du genom LKPG få ny information eller innehåller tidningen mest sådant som du redan känner till? 

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 2,2)

(4.1) En del ny information 52,3% 235

(4.2) Enbart sådant som du redan känner ti
ll

7,8% 35

(4.3) I huvudsak sådant som du redan känn
er till

10% 45

(4.4) Mest ny information 29,8% 134

5. I varje nummer av LKPG finns olika annonser. Hur många av dem brukar du titta på?

Personer som har svarat på frågan: 450 (Medelvärde: 3,1)

(5.1) Alla 13,8% 62

(5.2) En fjärdedel 18,2% 82

(5.3) Inga alls 34,9% 157

(5.4) Tre fjärdedelar 11,6% 52

(5.5) Ungefär hälften 21,6% 97

6. Har du gjort något av följande efter att ha läst eller sett en annons i LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 447 

 
Ja 

(Värde: 1) 
Nej 

(Värde: 2) 
 

Har diskuterat annonsen med någon annan? 
(Medelvärde: 1,611; Sammanlagt: 447) 

38,9%
174 

61,1%
273 

Har köpt produkten eller tjänsten? (Medelvärd
e: 1,702; Sammanlagt: 446) 

29,8%
133 

70,2%
313 

Har sökt mer information om produkten/tjänst
en? (Medelvärde: 1,779; Sammanlagt: 444) 

22,1%
98 

77,9%
346 

Medelvärde: 1,697; Sammanlagt: 1337
30,3% 
405 

69,7% 
932 

7. Hur många i ert hushåll läser LKPG?

Personer som har svarat på frågan: 551 (Medelvärde: 2,3)

(7.1) 0 16,7% 92

(7.2) 1 42,5% 234

(7.3) 2 38,3% 211

(7.4) 3 2% 11

(7.5) 4 0,5% 3

(7.6) 5 0% 0

8. Hur ofta läser du magasinet?

Personer som har svarat på frågan: 447 (Medelvärde: 1,3)

(8.1) 1 gång 71,4% 319

(8.2) 2 eller flera gånger 28,6% 128

9. Brukar du spara tidningen efter att du har läst den?

Personer som har svarat på frågan: 449 (Medelvärde: 1,7)

(9.1) Ja 29,8% 134

(9.2) Nej 70,2% 315

10. Ålder?

Personer som har svarat på frågan: 985 (Medelvärde: 4,7)

(10.1) 1015 5,6% 55

(10.2) 1620 8,8% 87

(10.3) 2125 12,2% 120

(10.4) 2630 15,3% 151

(10.5) 3140 24,2% 238

(10.6) 4150 17,6% 173

(10.7) 5160 7,1% 70

(10.8) 61 9,2% 91

11. Kön

Personer som har svarat på frågan: 992 (Medelvärde: 1,4)

(11.1) Kvinna 55,2% 548

(11.2) Man 44,8% 444

12. Vad har du för årsinkomst?

Personer som har svarat på frågan: 629 (Medelvärde: 1,7)

(12.1) 0180.000 40,2% 253

(12.2) 180.000300.000 51% 321

(12.3) 300.000420.000 8,4% 53

(12.4) 420.000 0,3% 2

13. Vilken typ av boende har du?

Personer som har svarat på frågan: 955 (Medelvärde: 2,3)

(13.1) Bostadsrätt 15,9% 152

(13.2) Hyresrätt 39,8% 380

(13.3) Villa/Radhus 44,3% 423

14. Vad är din civilstatus?

Personer som har svarat på frågan: 971 (Medelvärde: 2,7)

(14.1) Gift 26,3% 255

(14.2) Sambo 29,1% 283

(14.3) Särbo 5,5% 53

(14.4) Singel, eget hushåll 23,9% 232

(14.5) Singel, hos föräldrarna 15,2% 148

15. Utbildning?

Personer som har svarat på frågan: 507 (Medelvärde: 2,4)

(15.1) Grundskola 10,7% 54

(15.2) Gymnasium 41,2% 209

(15.3) Universitet/Högskola 48,1% 244

16. Sysselsättning?

Personer som har svarat på frågan: 857 (Medelvärde: 2,9)

(16.1) Deltidsarbetande 20,8% 178

(16.2) Egen företagare 9,6% 82

(16.3) Heltidsarbetande 43,9% 376

(16.4) Jobbsökande 9,9% 85

(16.5) Studerande 15,9% 136

17. Hur många barn har du?

Personer som har svarat på frågan: 964 (Medelvärde: 2,7)

(17.1) 1 barn 19,7% 190

(17.2) 2 barn 30,8% 297

(17.3) 3 barn eller fler 9,8% 94

(17.4) Inga 39,7% 383

18. Hur gamla är dina barn?

Personer som har svarat på frågan: 577 (Medelvärde: 3,8)

(18.1) 02 år 15,4% 89

(18.2) 36 16,8% 97

(18.3) 712 16,5% 95

(18.4) 1315 18,2% 105

(18.5) 1618 20,6% 119

(18.6) Barnen utflugna 25,5% 147

19. Fritidsintressen? 

Personer som har svarat på frågan: 998 (Medelvärde: 13,1)

(19.1) Annat…….? 8,6% 86

(19.2) Båtar 13,1% 131

(19.3) Bilar 19,1% 191

(19.4) Böcker 15,2% 152

(19.5) Cyklar 1,5% 15

(19.6) Dataspel 8,5% 85

(19.7) Datorer 18,6% 186

(19.8) Film 20,6% 206

(19.9) Foto 5% 50

(19.10) Golf 5,6% 56

(19.11) Hemelektronik 8,2% 82

(19.12) Heminredning 17,6% 176

(19.13) Internet 9,2% 92

(19.14) Kläder 24,1% 241

(19.15) Konst 5,9% 59

(19.16) Mat & dryck 26,1% 260

(19.17) Mobiltelefoni 7,7% 77

(19.18) Mode 18,4% 184

(19.19) Musik 24,6% 246

(19.20) Resor 20,1% 201

(19.21) Sport 17,8% 178

(19.22) Teater 8,3% 83

(19.23) Trädgård 21% 210

20. Vilka av följande områden planerar du att köpa varor/tjänster inom de närmaste månaderna? (Mycket troligt, 
ganska troligt, inte troligt

Personer som har svarat på frågan: 976 (Medelvärde: 10,4)

(20.1) Annat…….? 24,9% 243

(20.2) Båtar 1,7% 17

(20.3) Bilar 4,6% 45

(20.4) Böcker 8,2% 80

(20.5) Cykel 1,8% 18

(20.6) Dataspel 4,7% 46

(20.7) Datorer 5,5% 54

(20.8) Foto 1,4% 14

(20.9) Golf 2,3% 22

(20.10) Hemelektronik 4,4% 43

(20.11) Heminredning 7,4% 72

(20.12) Kläder 28% 273

(20.13) Konst 0,9% 9

(20.14) Mobiltelefoni 3% 29

(20.15) Mode & accessoarer 9,6% 94

(20.16) Musik 7,2% 70

(20.17) Resor 17,6% 172

(20.18) Sport 6,7% 65

(20.19) Teater 1,7% 17

(20.20) Trädgård 6,3% 61

21. Skulle du vilja bli VIPläsare och få förmånliga erbjudande från butiker och företag inom branscher som du själv 
väljer ut? 

Personer som har svarat på frågan: 949 (Medelvärde: 2,1)

(21.1) Ja 1,7% 16

(21.2) Nej 88,9% 844

(21.3) Kanske, jag vill veta mer först (infor
mation skickas senare ut till dina kontaktu

ppgifter)
9,4% 89

22. Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?

Personer som har svarat på frågan: 952 (Medelvärde: 2)

(22.1) Ja, min epostadress är: 1,9% 18

(22.2) Nej 98,1% 934

 
 Fråga [22.1] (Tillåter du att LKPG Magazine får din epostadress?. Ja, min epostadress är:)

 

1. Bengaan_@hotmail.com (20707992)
2. coorneliia_@hotmail.com (20609930)
3. Daniel.ny@liberal.se (20596501)
4. Daniell.W@hotmail.com (20698787)
5. emmt91@hotmail.com (20728263)
6. Evagret2_telia.com (20712968)
7. fina_tiina@hotmail.com (20598546)
8. fredde12345678@hotmail.com (20628828)
9. Gabriel.E@hotmail.com (20698639)
10. hannalandberg@hotmail.com (20700204)
11. Jacke_1991@hotmail.com (20628776)
12. JuliaCarlsson96@hotmail.com (20597044)
13. Niclas.cralv.@hotmail.com (20713079)
14. pamira91@hotmail.com (20587729)
15. Patrik_Z@hotmail.com (20700150)
16. randig21@hotmail.com (20591138)
17. saraa_ao@hotmail.com (20596337)
18. stallleca.tele2@.com (20719179)



Bilaga 4 – Frågor till intervjuer 

Intervjuer 
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
(Vilka de annonserar hos, annan typ av marknadsföring och hur relationen till LKPG är. Hur viktigt tycker de 
att annonsring och marknadsföring är?) 
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
(Vad som gör LKPG bra - relationen, speciella erbjudanden? LKPG jämfört med konkurrenter men också 
dagspress mot gratistidningar och tryckta medier mot digitala. Val av målgrupp?) 
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
(Ökad försäljning, kännedom, synas i rätt situationer osv. Något de saknar i LKPG?)  
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
(Ökad försäljning. Konkreta exempel? Kunder som frågar om det de sett i LKPG. Vilken typ av annonsering har 
de använt sig av i LKPG och vad tyckte de om den, tex. produktbilder, modellbilder. Har de annonserat genom 
TV4 kanske? Erbjuder LKPG kanske något mer än bara annonsering) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 - Intervjuer 

Intervju 1 
John Flood, delägare Svensk Fastighetsförmedling. 
Bakgrund: John är mäklare på byrå med 10 stycken anställda, i Linköping. Svenska Fastighetsförmedling 
har centralt en marknadsföringsavdelning, men annars bestäms det lokalt var de ska annonsera. 
 
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
De annonserar i Linköpings Posten, LP Bostad och LKPG Magazine. Största annonseringsplatsen är dock 
Internet och de använder tryckta medier främst som ett komplement. 80 % av deras kunder har kontaktat 
dem genom annonser och information som de sett på Internet. Många annonser i tidningar fungerar som en 
uppmärksamhets grej, för att locka människor och sedan tar de reda på mer på Internet om de är 
intresserade.  
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
Att annonseringsplatsen når ut till många. Man vill välja en tidning som folk läser, den ska vara bra. 
Linköpings Posten kommer ut till en stor del av Linköping och landar i brevlådan direkt. Där syns man bra. 
Men också i en tidning som LKPG som man ser på stan och som de flesta ändå vid något tillfälle läser. 
Många yngre läser LKPG också, många av de kanske inte prenumererar på dagstidningen vilket gör att 
LKPG blir ett bra komplement. Svensk fastighetsförmedling vänder sig inte till någon speciell målgrupp 
eller åldersgrupp i övrigt.  
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
Vi vill få in kunder som vill sälja sina hus och få fler människor att gå på visningar.  
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
Annonsen på baksidan på LKPG var jätte bra, alla visste att det huset var till salu. Många kommenterade 
det. I övrigt så lockar vi kunder och får uppmärksamhet genom annonsering. Det är mycket viktigt. 
 
De valde LKPG för att de har det bästa trycket och högsta kvalitén. De vill gärna använda sig av mycket 
bilder i sina annonser och därför måste dessa se bra ut. LKPG har bättre annonser än konkurrenterna. 
Målgruppen för LKPG tror de är alla åldrar. Linköping är en ganska liten stad och man stöter på tidningen 
för eller senare. Kanske inte att pensionärer läser LKPG men upp till 60 år gör det. Annars är nog 
målgruppen främst mellan 25 – 40 år. 
De har inte annonserat på TV4 genom LKPG men gör det centralt, genom rikstv. 
På frågan om varför de valt LKPG eller vad det är som de gör bra just säger John, att ”man aldrig får bli 
mätt, man måste hela tiden vara hungrig och hela tiden springa”. Detta är något de tycker att LKPG är bra 
på. 



Intervju 2 
Anna - Maria, butiksinnehavare av Boutique Blå, Linköping. 
Bakgrund: Anna - Maria är ägare av klädesbutiken Boutique Blå i Linköping som har 7 anställda, varav en 
heltid. Butiken har funnits i 37 år och är välkänd i staden. Anna – Maria tog över för 2 år sedan och har från 
början haft en aktivt samarbete med LKPG.  
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
Vi annonserar i LKPG, Corren och Linköpings Posten. VI syns även på Internet genom vår hemsida. 
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
Att synas på ett snyggt sätt. 
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
Att synas inför kunderna och skapa en bild för dem. Men också att komma ut med tillfälliga erbjudanden. 
Att synas på ett snyggt sätt och varaktigt är viktigt. Det var också därför de valde att annonsera i LKPG. 
Anna – Maria menar att när man läser Corren så läser man den vid frukostbordet, när man stressar, och sen 
kastas den. LKPG är mer varaktig och får kanske ligga på soffbordet hemma eller man hittar den på ett café 
eller hos frisören. Detta gör att LKPG har ett större värde än Corren och LP. LKPG lever längre och är en 
snyggare produkt. 
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
Vi syns och påminner våra befintliga kunder om att vi finns. Genom att annonsera i LKPG har vi byggt upp 
en bra image. Kan inte peka på någon konkret följd av att ha annonserat i LKPG som att vi har sålt mer av 
den tröjan, men vi vet att vi syns mer och på rätt sätt. Kunderna kommentarer ofta bilderna och annonserna 
som varit med i tidningen. 
I LKPG använder vi oss av en halvsidesannons och produktbilder. Vi har även varit med och klätt LFC 
tjejerna och olika personer i reportage. Att synas på fler sätt än bara i vanliga annonser tycker Anna – 
Maria är mycket bra och hon har alltid varit nöjd med samarbetet med LKPG.  
Anledningen till att de också annonserar i Corren och i LP är att där har de mer tillfälliga annonser som 
olika aktiviteter, erbjudanden eller rea. I LKPG har de mer en ”image” annons som Anna – Maria kallar 
det. Alltså en snygg bild med en kort text.   
 
 
 
 
 



Intervju 3 
Peter Norell, chef för SEB i Linköping. 
Bakgrund: Peter är ekonom och chef för SEB i Linköping där det jobbar drygt 30 anställda. Som nationellt 
företag har SEB många riktlinjer och mycket marknadsföring sker också nationellt. Men på lokal nivå 
bestämmer de själva hur de annonserar. 
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
De annonserar mycket sparsamt lokalt. De är med i det lokal nätverket Lokalträff, annonserar i Corren och 
LKPG. De annonserar inte på Internet idag. 
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
Alldeles för bred fråga. Det är mycket som spelar in. Ett professionellt bemötande, bra förslag, bra priser 
m.m. 
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
För bred fråga, men man vill ju synas och få nya kunder.  
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
Vi syns för våra kunder. Genom att ha annonserat i LKPG har vi fått mycket och bra respons. Vi har till 
och med haft en kund som kommit och sagt att han/hon valde oss efter att ha sett annonsen i LKPG! Vilket 
är jätte kul. 
 
Peter tycker att gratistidningar är ett mycket bra alternativ till betaltidningar. Han anser att LKPG alltid haft 
och har ett professionellt bemötande med bra förslag och de har bra priser. De är dessutom bra på att 
nätverka, vilket Peter tycker är viktigt. Corren tar alldeles för mycket betalt. LKPG når också en bred 
målgrupp och täcker in stora delar av SEB:s kundkrets. De når en annan målgrupp en än dagstidning. 
På frågan om vad Peter tycker är bra och skulle vilja se mer av i LKPG, så säger han att han tycker att de 
ekonomiartiklar som kommit till nyligen är mycket bra och att han skulle vilja se mer i det stuket. Han vill 
även ha mer artiklar om lokala personer, spännande artiklar och mer inslag om mat. 



Intervju 4 
Marina Svensson, butiksinnehavare av Mitt Lilla Krypin, Norrköping. 
Bakgrund: Marina är butiksägare och ända heltidsanställda i butiken. De har även två stycken timanställda. 
Butiken ingår i kvarteret Knäppingsborg i  Norrköping och har funnits i lite mer än 1,5 år. 
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
Idag har vi ett 1-års kontrakt med NKPG, annonsering tillsammans med andra butiker i Knäppingsborg i 
NT och i TV4. Genom deras webbsida marknadsförs de också. De har även annonserat själva som enskild 
butik i NT och i NT:s bilaga City, något som de tycker är viktigt att de syns som enskild butik och inte bara 
i knäppingsborgsreklamen. 
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
Att man syns där man annonserar. Budgeten är ofta tight och när man väl investerar vill man synas 
ordentligt. Platsen i tidningen är viktig. Man vill inte bli intryckt i mitten någonstans. Att även synas i ett 
sammanhang för rätt målgrupp är viktigt. Anledningen till att Marina valde NKPG var att de riktade sig till 
rätt målgrupp med de lite äldre läsarna än t.ex. konkurrenten 011. De var först lite tveksamma till NKPG 
men efter ett par nummer tyckte de att de visade på en bättre kvalitet än konkurrenten och dessutom riktade 
sig till rätt kundgrupp. Mitt lilla krypins största målgrupp är folk i 55 + åldern, de som handlar till sina 
barnabarn och även unga välställda föräldrar. Det är även därför det valt att annonsera i NT, eftersom deras 
målgrupp läser NT. 
En annan viktigt sak är att man vill få en kontakt med säljare och den som gör annonsen. När de 
annonserade i NT lyssnade inte killen där till vad de ville ha. Men hos NKPG tycker Marina att Fabian som 
gör annonserna har fångat rätt känsla och lyssnat på vad de som butik vill ha. 
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
Man vill självklart synas, och i rätt sammanhang.  
 
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
När de annonserade om ”Steif-dagen” i NT märkte de att de var många som kommenterade att de sett 
annonsen. Även i NKPG har de märkt att särskilt produktbilderna ger resultat. Eftersom många läsare tror 
att dessa är mer ”utvalda produkter” än annonsering så fungerar de bra. Mitt lilla krypin hade särskilt ett 
äldre par som sett en produktbild som kom in och påtalade detta och köpte produkten plus en annan som 
också synts i tidningen! 



Intervju 5 
Kelly, butiksägare. 
Bakgrund: Kelly är ägare till butiken Pigalle i Linköping, som drivs av henne och butikschefen Annika. De 
har totalt två stycken heltidsanställda och två stycken timanställda i företaget.  
 
Hur fungerar er annonsering och marknadsföring idag? 
Idag annonserar och medverkar de i LKPG samt i Corren. De har ingen annonsering på Internet eller en 
hemsida, då de inte känner något behov av detta. I Corren annonserar de om både tillfälliga erbjudande och 
bara med sin logga eller en särskild produkt. I LKPG brukar de medverka både i en annons, produktbilder 
och reportage. Kelly har även varit på omslaget av LKPG. Kelly säger att de är mycket nöjda med sin 
marknadsföring och särskilt med annonseringen i LKPG som har fungerat mycket bra. De känner till och 
med att de efter detta året kan lugna sig lite och inte behöver annonsera så mycket. 
 
Vad är viktigt för er vid val av annonsering? 
Att tidningen man annonserar i når rätt målgrupp och att folk framförallt läser tidningen i fråga. Kelly 
menar att många läser Corren i Linköping och att det är därför som de annonserar där också. Kelly tycker 
också att det är viktigt att tidningen som man annonserar i ska kännas lite lyxig, snygg och ha en bra 
kvalitet och detta var anledningen till att de valde LKPG och inte konkurrenten Nolltretton, men också för 
att LKPG mer riktade sig till den målgrupp som Pigalle har.  
Andra saker som är viktiga säger Kelly är platsen man har sin annons på i tidningen. I början annonserade 
de i mitten av Corren, men såg då inga resultat av det alls. Numera annonserar de bara på första sidan, 
längst ner, när det annonserar i Corren, för då vet de att de får stort genomslag. 
 
Vad är det ni vill få ut av att annonsera och marknadsföra er? 
De vill marknadsföra sig och få upp kunders ögon för Pigalle, något de tycker att de har lyckats med de 
senaste åren och därför också känner sig lugna inför framtiden.  
 
Vad får ni ut av att annonsera? 
Det de har kunnat se av att annonsera i LKPG är framförallt att de fått in en helt ny kundgrupp, något de 
inte förväntade sig innan de började samarbetet. Nu har de även kunder i åldrarna 20 -30 år, vilket var 
ovanligt tidigare. Kelly tror att detta är för att de yngre inte har eller inte läser dagstidningen men däremot 
läser de en snygg tidning på stan. Även om Pigalles priser är i den övre kanten, så säger Kelly att de ändå 
får in de yngre kunderna eftersom de önskar sig deras produkter i födelsedagspresent osv. Ett annat resultat 
som de satt genom samarbetet med LKPG var när Kelly var på omslaget, både hon och butiken blev och 
blir fortfarande mycket uppmärksammade. ”Av någon anledning köper folk också det jag har på mig i 
större utsträckning, sen vet jag inte om det beror på att jag var på omslaget eller om det är något annat.” 
Kelly kommenterar också att produktbilderna fungerar mycket bra, för de produkterna säljs nästan direkt(!) 
Hon avslutar med att säga att hon är mycket nöjd med LKPG och kan inte komma på något som hon saknar 
i tidningen. Hon tycker de har ett bra koncept och tror att delen att ha med lokala människor i tidningen gör 
att många också läser den. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 6 – Punktlista för innehåll i broschyr 

Innehåll 
Del 1. 
 

• Om LKPG/NKPG - Tidningens idé och målsättning (Vad erbjuder tidningen mer än publicering 
av annonser? Vad innebär livsstilsmagasin? Den unika idén som sticker ut och skiljer sig från 
konkurrenternas och som samtidigt är intressant för målgruppen – varumärket LKPG/NKPG). 

 
• Målgruppen – Vilka är de? Var bor de/jobbar med? Ålder? Kön? Vilken betydelse har 

tidningen för målgruppen? Använda målgruppsundersökning här. 
 

• Läsarna - Statistik från undersökningen: lässituation, när, var, hur länge? Vilken funktion fyller 
tidningen för läsaren? Vilka intressen har de? 

 
• Annonsörerna - Exempellista plus längre referensreportage 

 
Del 2. 
 

• Snabba fakta - Upplaga/distribution/läsarantal (Hur ofta kommer tidningen ut, hur många ggr 
om året, hur har utvecklingen sett ut sen starten?) 

 
• Annonspriser – Priser för olika format och specifikationer (inkl moms och reklamskatt) samt 

utformning av dessa (Hur gör jag med annonsen? Filformat, CMYK, upplösning osv.) Olika 
”paket” och TV4. 

 
• Utgivningsplan – Alla utgivningar över året. 
 
• Bilder på redaktionen – Med kort presentation 

 
• Kontaktuppgifter 

 



Var vill DU 
annonsera?



Sedan starten 2004 har vårt mål varit att ge 
Linköpingsborna ett livsstilsmagasin med kvalitet. 
Hösten 2008 såg vi möjligheten att även vända oss 
till Norrköpingsborna och vi  har därmed etablerat 
vårt varumärke i hela fjärde storstadsregionen.  Vi 
vill inte bara vara ett gratismagasin med  snygga 
annonser utan också ha ett uppskattat innehåll. 
Och det är precis vad vi har blivit. Uppskattade.
Vår framgång ligger till stor del i det stora stöd vi 
fått från både läsare och annonsörer. I framtiden 
planerar vi att fortsätta leverara det senaste till 
våra läsare och hoppas att du vill vara med resan. 

Magasinet startade 2004 och har sedan dess varit 
en uppskattad tidning av både läsare och annon-
sörer. Tidningen distribueras med hjälp av Posten 
till hushållen i regionen och även genom ställ i bu-
tiker, restauranger, köpcentrum, hotell och andra 
lokala aktörer.

Upplaga      60 000 exemplar med 2.6 
           läsare per exemplar.
Utgivning  10 nummer per år
Format        Limbundet format på 215x280

lkpg/nkpg är ett livsstilsmagasin som varje 
månad gratis levererar det senaste inom mode, 
inredning, musik, mat och nöjen. Magasinet är 
framtaget för att tilltala en köpstark målgrupp 
boende primärt i den fjärde storstadsregionen 
och vi ger de lokala invånarna intressant läsning 
med reportage, recensioner och personporträtt. 
För att locka en allt mer kräsen publik blandar vi 
nationella nyheter och lokala händelser i innehål-
let. Allt för att främja de lokala näringsidkarna 
samtidigt som vi fångar våra läsare. Med en unik 
design i ett lyxigt limbundet format når vi ut till 
publiken i större utsträckning än konkurrenten*. 
Och med ett limiterat annonsinnehåll jämfört 
med det redaktionella innehållet kan vi erbjuda 
både läsare och kunder en bra produkt.

Snabba fakta

Magasinet

Vi har
208 000 läsare!

Lkpg/Nkpg Magazine

Om magasinet



Våra läsare är både män och kvinnor med varierande 
åldrar. Den största åldersgruppen är den mellan 26 - 
50 år, som tillsammans står för 57 %, men vi har läsare 
som sträcker sig från tonåren upp till pensionsåldern.

Magasinet riktar sig till en köpstark målgrupp 
bestående av män och kvinnor i framförallt åldrarna 
26 - 50 år. Men många av läsarna är både yngre och äl-
dre än så. Målgruppen är bosatt i Linköping eller Nor-
rköping med närområden, de arbetar heltid med en 
bra lön och stora fritidsintressen är shopping, mode, 
inredning samt mat&dryck. Tidningen fyller en viktig 
funktion hos våra läsare, som en lokal källa inom allt 
det senaste. 

Läsarna är medvetna och uppderade och underöknin-
gar visar också att vår tidnings innehåll har stor inver-
kan på våra läsare. De flesta uppmärksammar även 
våra annonser långt mer än i andra medier.

Läsarna 

Målgruppen

* Uppgifterna är baserde på en udnersökning där 1007 läsare 
tillfrågades.

Åldern på våra läsare.

våra läsares civilstatus

våra läsares sysselsättning

våra läsares intressen

läsarna som ser våra annonser

Kläder

Mat &
 dryck

Musik
Reso

r 

Trädgård
Film

 
Bila

r 

Heminredning
Sport 

21%
17,8%

20,1%
24,6%26,1%

24,1%

17,6%
20,6%

19,1%

När det kommer till våra läsares fritidsintressen så 
dominerar kläder, mat&dryck, inredning och resor. 
Men många läsare är även intresserade av sport, bilar 
och uteliv. Våra läsare är aktiva och sociala.

Många av våra läsare har en universitetsutbildning 
och den vanligaste årsinkomsten ligger på mellan 
180’000 - 300’000. De flesta av våra läsarare är även 
gifta eller sambo, men vi har också flera singelläsare 
och ungdomar som bor hemma. 
Den vanligaste typen av boendeform är villa/radhus, 
som hela 44,3% bor i. Samtidigt har 60 % av våra 
läsare har också barn.

De flesta av våra läsare jobbar heltid, men många job-
bar även deltid, studerar eller driver eget företag.

Gift

Sambo

Singel, eget hushåll

Särbo

Singel, hos föräldrarna

5.5 %

29.1 %

26.3 %

15.2 %

23.9 %

9,6 %
Egen
företagare

20,8 %Deltidsarbetande

43,9 %Heltidsarbetande

9,9 %Jobbsökande

15,9 %Studerande

30 % av läsarna 
har köpt varan 

efter att ha 
sett

 annonsen!

Intressant för dig som annonsör att veta är också att 
våra läsare är en mycket köpkraftig målgrupp och un-
dersökningar visar att många planerar flera, både min-
dre och större, inköp inom den närmsta tiden.

9,6%
4,6% 7,2%

24,9%28%

7,4%

17,6%

8,2%
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Musik
   

Heminredning

Den vanligaste 
årsinkomsten bland våra läsare 

ligger på mellan 180’000 - 
300’000.

Våra läsares planerade inköp

Mer än hälften tycker att LKPG håller samma 
klass som en tidning du köper i affären.

1/3 sparar tidningen efter att de läst den!

26- 3021- 2516 - 20 61 -  10 - 15 51 - 60 31 - 40 41 - 50 

24.2 %

9.2 %
7.1 %

17.6 %
15.3 %

12.2 %
8.8 %

5.6 %

75 %

25 %

Ja, jag tittar på
 annonserna

Nej, jag brukar
inte se dem

“
”

Målgruppen Målgruppen



Våra annonsörer

För Anna - Maria och hennes 
butik är annonsering ett sätt att 
synas på. Viktigt är att de också 
syns på ett snyggt och varaktigt 
sätt. En av anledningar till att 
Anna - Maria valde LKPG  var att tidningen är mer 
varaktig än många  andra och får kanske ligga på 
soffbordet hemma eller så hittar man den på ett café 
eller hos frisören. Detta är något som ger LKPG ett 
större värde, att den lever längre och är en snyggare 
produkt.
Som ett exempel på att deras annonsering gett resul-
tat är att deras kunder ofta kommentarer bilderna 
och annonserna som varit med i tidningen.

“I lkpg använder vi oss av en halvsidesannons 
och produktbilder. Vi har även varit med och 
klätt LFC tjejerna och olika personer i reportage.” 

Att synas på fler sätt än bara i vanliga annonser tycker 
Anna – Maria är mycket bra och hon har alltid varit 
nöjd med samarbetet med LKPG.

Vår tidning har länge varit ett viktigt sätt för 
annnonsörer att nå ut till sina kunder. De som annonserar 
hos oss vill synas, uppmärksammas och underhålla sitt 

varumärke. Är du en av dem?

Några av våra annonsörer genom åren:
IFK Norrköping, Nöjeskvarteret Bacchus, UR - mäster, Domino, Specsavers, MediaMarkt, Gant, Knäppingsborg, Atelje 15, mitt lilla krypin, VEA Design & Interiör, Plastikhuset i Linköping, Lexington Clothing, Lemon tree, Lundbergs, Gallerix, Norrköpings flygplats, Joh-
nells, Colorama, Pigalle, SEB, Te & Caffe Kompaniet, Webropol, Folkpool, Jeans Magasinet, ah:s group, Lundby Blommor, Skeppa Marin. 

Marina berättar att de från början var lite 
tveksamma till NKPG, men efter ett par nummer av 
tidningen tyckte de att de visade på en bättre kvalitet 
än konkurrenten och dessutom riktade sig till rätt 
kundgrupp.
Något annat som är viktigt för Marina och hennes 
butik är att det fås en bra kontakt med säljare och den 
som gör annonsen på tidningen. Hos NKPG tycker 
Marina att Fabian som gör annonserna har fångat rätt 
känsla och lyssnat på vad de som butik vill ha.
Genom att ha annonserat i NKPG har de märkt att 
särskilt produktbilderna ger resultat. Detta tror Ma-
rina är eftersom många läsare ser dessa som utvalda 
produkter. Mitt lilla krypin hade särskilt ett äldre 
par som sett en produktbild och kom in och påtalade 
detta och köpte produkten plus en annan som också 
synts i tidningen! 

John,
Delägare Svensk Fastighetsförmedling
Anledningen till att Svensk Fastighetsförm-
edling i Linköping valde att annonsera 
i LKPG, var för att de tycker att LKPG har det bästa 
trycket och högsta kvalitén, säger John. När de an-
nonserar vill de gärna använda sig av mycket bilder 
och för det behövs ett bra tryck. John tycker månger 
gånger att: 

“LKPG har bättre annonser än konkurrenterna.”

På frågan om vad det är som gör LKPG bra säger 
John, att LKPG hela tiden är hungriga och strävar 
efter nya mål, något som är mycket viktigt på dagens 
marknad.

Marina,
butiksägare mitt lilla krypin

LKPG alltid haft och har ett profes-
sionellt bemötande med bra förslag 

och mycket bra priser. 

Pierre,
ägare av swebad

011-400 16 10
Skolgatan 1, Knäppingsborg
mittlillakrypin.com

Vi är märkesbutiken för Ditt barn!

Glada färger för glada barn!

Bara skön kvalité i ekologisk bomull från Katvig

Pierre och hans företag Swebad är 
verksamma i Norrköping och säljer allt från 
bubbelbad till lyxiga relaxduschar. Att man 
syns utåt sett mot kunder är oerhört 
viktigt, anser han. Dessutom gäller 
det att också synas i rätt samband 
och tillsammans med rätt media och bolag. Man vill 
att dem man annonserar hos ska ha liknande värder-
ingar, målgrupp och image som en själv, menar han. 
Detta var något Pierre tyckte att NKPG som tidning 
stämde överens med. NKPG:s image och målgrupp 
var passande för Swebad och sedan tyckte Pierre att 
tidningen hade en snygg och attraktiv form.

De resultat som Pierre och Swebad har kunnat se 
genom sin annonsering i NKPG har varit mycket 
positiva. Pierre berättar att när de var med i NKPG 
första gången, så kom en kund in redan samma dag 
med tidningen i högsta hugg och köpte badet som var 
i annonsen, vilket är en otroligt bra feedback! Dagen 
efter köpte dessutom en annan kund en exklusiv och 
ganska kostsam dusch. Då var de mer än nöjda.

Anna - Maria, 
butikschef Boutique Blå

Sommaren är här!

Ekholmen Centrum
013-15 01 55

Vard 9.30-19
Lörd 9.30-15

www.boutiquebla.se

“
”Peter Norell, chef SEB

..produktbilderna 
fungerar mycket bra, 
för de produkterna 
säljs nästan direkt!

“

”Kelly, butiksägare

Våra annonsörerVåra annonsörer



Hos LKPG har du som annonsör ett antal färdiga 
annonslösningar och paket men vi är flexibla och vill 
alltid erbjuda dig som kund det bästa möjliga. Vi 
diskuterar gärna fram ett alternativ som passar just 
er.

Östgöta paketet
Du får en helsidesannonns i båda magasinen i 6 
månader + TV- annonsering under 6 veckor i bästa 
sändningstid.

Linköpingspaketet
Du får en helsidesannonns i båda magasinen i 6 
månader + TV- annonsering under 6 veckor i bästa 
sändningstid.

norrköpingspaketet
Du får en helsidesannonns i båda magasinen i 6 
månader + TV- annonsering under 6 veckor i bästa 
sändningstid.

norrköpingspaketet
Du får en helsidesannonns i båda magasinen i 6 
månader + TV- annonsering under 6 veckor i bästa 
sändningstid.

Med vårt unika samarbete med TV4:s lokaltv kan vi 
erbjuda våra annonsörer att nå ut till många fler. 
Dessutom genom två skillda medier, både i tryck 
och i TV. Som annonsör kan du välja mellan 3 olika 
annonspaket om du väljer att annonsera även i TV.
Dessutom genom två skillda medier, både i tryck 
och i TV. Som annonsör kan du välja mellan 3 olika 
annonspaket om du väljer att annonsera även i TV.

Våra paket

Vårt samarbete 
med TV4

Pris: 65 000 kr

Pris: 35 000 kr

Pris: 30 000 kr

Pris: 30 000 kr

   Något som Kelly själv   
   tycker är viktigt när man väljer  
   annonsplats är att tidningen   
                 som man annonserar i ska   
   kännas lite lyxig, snygg  
   och ha en bra kvalitet. Den ska 
också rikta sig till den målgrupp som ens företag har. 
Anledningen till att Pigalle valde LKPG var just för att 
de riktar sig mot rätt målgrupp och har även en snygg 
produkt.

Genom att ha annonserat i LKPG har de blivit mycket 
mer uppmärksammade än tidigare och de har även 
kunnat se av att de fått in en helt ny kundgrupp, 
något de inte förväntade sig innan de började samar-
betet. Nu har de även kunder i åldrarna 20 -30 år, 
vilket var ovanligt tidigare. Kelly tror att detta är för 
att de yngre inte har eller inte läser dagstidningen 
men däremot läser de en snygg tidning på stan.
Ett annat resultat som de sett genom samarbetet 
med LKPG var när Kelly var på omslaget, då både 

hon och butiken blev och blir fortfarande mycket 
uppmärksammade. 

”Av någon anledning köper folk också det jag 
har på mig i större utsträckning, sen vet jag 
inte om det beror på att jag var på omslaget 
eller om det är något annat.”

Kelly kommenterar också att produktbilderna funger-
ar mycket bra, för de produkterna säljs nästan direkt!
Hon avslutar med att säga att hon är mycket nöjd 
med LKPG och kan inte komma på något som hon 
saknar i tidningen. Hon tycker de har ett bra koncept 
och tror att delen att ha med lokala människor i tid-

Peter tycker att gratistidningar är 
ett mycket bra alternativ till 
betaltidningar. Han anser att 
LKPG alltid haft och har ett 
professionellt bemötande med 
bra förslag och mycket bra priser.
LKPG är dessutom bra på att 
nätverka, vilket Peter tycker är viktigt.

“Genom att ha annonserat i LKPG har vi fått 
mycket och bra respons. Vi har till och med 
haft en kund som kommit och sagt att han/
hon valde oss efter att ha sett annonsen i 
LKPG Vilket är jätte kul.”

Peter,
chef seb - banken

Anna,
HSB

Kelly,butiksägare av Pigalle

Våra annonspaket

Tillsammans med LKPG annonserar HSB även i 
TV4, genom det annonspaket som LKPG erbjuder. 
Detta var inget som de hade planerat från början, 
men när LKPG la fram förslaget tyckte Anna det 
lät mycket bra. Anna tror att detta kommer att öka 
bredden på deras marknadsföring och kanske också 
ge dem ytterligare kunder i andra målgrupper, just 
genom att annonsera på TV. Det var helt enkelt ett 
för bra paket för att kunna motstå. Och eftersom 
HSB sedan innan annonserar i tidningen och tycker 
att de är en bra produkt, så tveka de inte länge.

..detta kommer öka bredden på
vår markandsföring.

LKPG når även en bred, och i många fall annan, mål-
grupp som täcker in stora delar av SEB:s kundkrets.

Marina, butiksägare

Vi har alltid 
varit nöjda“

”

“
”

AnnonseringVåra annonsörer



Trevlig läsning önskar 
vi på redaktionen

mikael frennesson
mikael.frennesson@

lkpgmagazine.se
0709 - 343890

tiva angeli
tiva.angeli@

lkpgmagazine.se
0709 - 332938

patrik ekenblom
patrik.ekenblom@lkpg-

magazine.se
0733 - 390414

fabian wellving 
fabian.wellving@
lkpgmagazine.se
0739 - 192910

joakim eriksson
joakim.eriksson@
lkpgmagazine.se
0701 - 302938

robban carlsson
robban.carlsson@
lkpgmagazine.se
0709 - 112548

marie bergren
marie.berggren@
lkpgmagazine.se
0709 - 893436

daniel atterbom
daniel.atterbom@
lkpgmagazine.se
0709 - 123038

camilla 
camilla

@lkpgmagazine.se
0701 - 302938

Färdigt material
Din annons bör vara i filformatet Jpeg, Tiff, EPS eller 
högupplöst PDF. Vad du väljer beror på vilken pro-
gramvara du använder. En högupplöst PDF export-
erar du enkelt från de flesta grafiska programvaror.

Upplösningen ska vara lägst 300 dpi, dessutom bör 
dokumentet vara av samma storlek som det slut-
giltiga. Samtliga typsnitt som används i annonsen 
ska vara inkluderade i filen alternativt vektoriserade 
(alltså ingen text i pixlar!). 

Vid utfallande annons eller bilder lägg till ett mini-
mum utfall på 3 mm runtom.

Annonsmaterial lämnas via e-mail eller 
FTP, beroende på filstorlek.

Mail annons@lkpgmagasin.se
FTP  ftp.lkpgmagazine.se 
 (Ring för inloggningsuppgifter)

Hur gör jag med 
annonsen?

Färger
Alla färger i dokumentet måste vara fyrfärgssepare-
rade i CMYK alternativt Pantone (alltså ej RGB) och 
anpassade för tryck. Kontrollera att svart text är i 
100% svart.

Bilder
Upplösning på bilder skall vara minst 300 dpi för att 
se bra ut i magasinets tryck.

Våra annonsalternativ
Nedan ser du våra färdiga annonsalternativ. För udda format, bilagor eller liknande kontakta oss för offert.

Vi ser fram emot 
många inspirerande möten

 och samarbeten under 2009

redaktionenInlämning och utgivningsplan

Nummer Datum Nummer Datum

Nr 1 30 Januari

27 Februari

27 Mars

24 April

29 Maj

31 Juli

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Nr 5

Nr 6

28 Augusti

25 September

27 November

30 Oktober

Nr 7

Nr 8

Nr 9

Nr 10

Materialinlämning sker senast 10 dagar innan utgivning.

UPPSLAG
400x250mm

29 000 kr

HELSIDA
185x250 mm

17 900 kr

HALVSIDA
185x123 mm

H
A

LVSID
A

90x250 m
m

9 900 kr

1/4

5 900 kr
185x59 mm

1/4

1/4
5 900 kr

90x123 mm

MODELLSIDA

PRODUKTBILDER

7 500 kr
215x280 mm

ca 4-8 stycken/sida

Samtliga priser är exklusive moms och reklamskatt.  Vid begärd placering tillkommer 10% på annonspriset. 
Bilagor och udda format kontakta oss för o�ert.
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Din checklista

Kommer tidningen direkt hem i brevlådan?

Trycks tidningen på ett snyggt, lite finare papper?

Finns det fler än 2 annonser på en sida i tidningen?

Annonseras varje nytt nummer av tidningen i TV4?

Om folk försover sig, läser de tidningen 
och ser min annons ändå? 

Har tidningen en upplaga på över 30’000 ex?

LKPG Annan..
Jämför själv!


