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Abstract 
Purpose: The purpose of this study is to do a brand survey of Metro in Karlstad. The study will 

originate from the terms ”brand identity” and ”brand associations”, where the brand identity is 

the organization’s desired view of the brand, and the brand associations define the associations 

held by the consumers. 

Issues: What is Metro’s brand identity? What are the brand associsations of Metro in Karlstad? 

How well do the brand identity and the brand associations correspond? 

Theoretical framework: The study is done from the perspective of media and communication 

studies, where the theoretical terms are defined from literature regarding brands. 

Method: The study is carried out using a qualitative document analysis, interviews, and a quanti-

tative survey. The document analysis was made on Metro’s own documents regarding values and 

target audience. The interviews were carried out with three interviewees from the organization of 

Metro. The survey was made as a group survey with 200 respondents where eight were removed 

as they did not qualify for the target audience. 

Results: The qualitative studies showed that the brand identity towards Metro’s readers is simple. 

Metro’s desire is that the the newspaper is seen as free, accessible, and that it summarizes the 

news. The survey showed that the readers of Metro in Karlstad choose Metro because it is free 

and accessible. They also gave Metro a good grade regarding summarizing of news. 

Conclusions: Metro keeps their brand identity towards readers simple, as the brand awareness is 

high and thereby don’t need a complex brand identity. The readers choose Metro because it’s free 

and accessible, and also think that Metro summarizes the news well. This is exactly what Metro 

wants to accomplish, and do so by keeping the brand identity simple. The correspondence bet-

ween brand identity and brand associations is strong, and thereby contributes to a strong brand 

for Metro. 

Keywords: Metro, free newspaper, brand survey, brand identity, brand associations, brand, cus-

tomer perceived value, brand positioning, brand equity, brand awareness. 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att göra en varumärkesundersökning på gratistidningen Metro 

i Karlstad. Undersökningen sker utifrån profil och image, där profilen är ledningens syn på hur 

varumärket ska se ut och imagen hur publiken uppfattar varumärket. 

Frågeställningar: Hur ser profilen ut för Metro? Hur ser imagen ut för Metro i Karlstad? Hur 

väl stämmer profil och image överens? 

Teoretiskt ramverk: Undersökningen genomförs ur ett medie- och kommunikationsvetenskap-

ligt perspektiv, där begreppen profil och image definieras utifrån litteratur om varumärken. 

Metod: Undersökningen har genomförts genom en kvalitativ dokumentanalys, samtalsintervjuer 

samt en kvantitativ enkätundersökning. Dokumentanalysen gjordes på Metros egna dokument 

rörande värderingar och målgrupp. Intervjuerna skedde med tre respondenter från Metros orga-

nisation. Enkätundersökningen genomfördes som en typ av gruppenkät med 200 respondenter 

där åtta plockades bort på grund av att de inte tillhörde målgruppen. 

Resultat: De kvalitativa undersökningarna visade att Metro har en enkel profil mot sina läsare. 

De vill att tidningen ska ses som gratis, lättillgänglig och nyhetssammanfattande. Enkätundersök-

ningen visade att Metros läsare i Karlstad väljer tidningen för att den är gratis och lättillgänglig. 

Läsarna gav också ett bra betyg gällande nyhetssammanfattandet. 

Slutsatser: Metro håller profilen mot läsare enkel, då de har en hög varumärkeskännedom och 

inte behöver någon komplex profil. Läsarna väljer Metro för att den är just gratis och lättillgänglig 

och tycker även att tidningen sammanfattar nyheter bra. Detta är just det Metro vill åstadkomma 

och gör det genom att hålla profilen enkel. Överensstämmelsen mellan profil och image är därför 

stark och bidrar till ett starkt varumärke för Metro. 

Nyckelord: Metro, gratistidning, varumärkesundersökning, profil, image, varumärke, customer 

perceived value, positionering, brand equity, varumärkeskännedom. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Metro är i dag Sveriges mest lästa nyhetstidning med cirka en och en halv miljon läsare varje dag. 

Deras affärsidé är ”att ge läsarna en lättillgänglig översikt över det senaste dygnets händelser” 

(www.metrobusiness.se). Då tidningen sedan starten 1995 varit och fortfarande är en gratistid-

ning, så medför det att de har en speciell plats på marknaden. De har nämligen inga uttalade 

konkurrenter, eftersom det inte finns någon annan gratistidning som ens kommer i närhenen av 

samma upplaga som Metro. Istället måste de ha ett starkt varumärke, både för att fånga nya läsare 

samt för att behålla regelbundna läsare. 

”Ett starkt varumärke ger företaget legitimitet, ett ’moraliskt’ berättigande att verka på det sätt 

företaget önskar.”  (Bruzelius och Skärvad, 2011:124) 

Ett starkt varumärke bygger på en överensstämmelse mellan en organisations profil, image och 

identitet (Bruzelius och Skärvad, 2011:125), det vill säga hur organisationen vill uppfattas, hur den 

uppfattas bland konsumenter samt hur den uppfattas hos organisationsmedlemmarna. För en 

organisation som gratistidningen Metro, så är den viktigaste relationen just den mellan profil och 

image. Detta eftersom konsumenter och organisationsmedlemmar inte har någon direkt kontakt 

med varandra, utan att det är produkten som konsumenterna kommer i kontakt med. 

En organisation är något föränderligt och dess informations- och kommunikationsteknik likaså 

(Heide m. fl., 2005:21). För en organisation som Metro innebär detta till exempel nya medier som 

läsplattor internettidningar med mera. Det är därför intressant att se hur Metro klarar av att vara 

Sveriges mest lästa tidning med sitt klassiska pappersformat. Ett starkt varumärke kan vara avgö-

rande för att en papperstidning som Metro ska överleva i dessa föränderliga tider. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en varumärkesundersökning på gratistidningen Metro i 

Karlstad. Undersökningen sker utifrån profil och image, där profilen är ledningens syn på hur 

varumärket ska se ut och imagen hur publiken uppfattar varumärket. Utifrån denna undersökning 

görs en värdering av varumärket, där profil och image jämförs. 

Undersökningen genomförs ur ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv, där be-

greppen profil och image definieras utifrån litteratur om varumärken. 
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1.2.1 Frågeställningar 

Frågeställningarna som undersökningen följer är: 

• Hur ser profilen ut för Metro? 

• Hur ser imagen ut för Metro i Karlstad? 

• Hur väl stämmer profil och image överens? 

Efter att ha fått svar på dessa frågor kan sedan ett resultat visas där det framgår om huruvida 

Metro är ett starkt varumärke eller inte, sett till dess profil och image. 

1.3 Definitioner av teoretiska begrepp 
Nedan följer ett antal definitioner av teoretiska begrepp som används i uppsatsen. Detta för att 

läsaren ska få en bättre förståelse för deras respektive mening under läsandet av denna uppsats. 

1.3.1 Varumärke 

Varumärken används av organisationer och företag för att just de eller deras produkter ska kunna 

identifieras på marknaden. Fysiskt sett är ett varumärke en logotyp, en design, ett teckensnitt, 

med mera. I sin fysiska form visar ett varumärke ursprung på produkten. Genom profilarbete 

försöker organisationer knyta positiva konnotationer, eller emotionella värden till sitt varumärke. 

Dessa emotionella värderingar bidrar till märkeslojalitet. (Heide m. fl. 2005:175-177) 

1.3.2 Profil 

En organisations profil beskriver hur ledningen önskar att deras varumärke ska uppfattas av ut-

omstående, åter igen i form av emotionella värderingar. Profilen kan ses som en önskad framtida 

image. Överensstämmande mellan profil och image är alltså ingen självklarhet, snarare önskvärt. 

Profilen är en del av en organisations kommunikationsarbete. (Heide m. fl., 2005:173f och Aaker, 

2008:168)  

1.3.3 Image 

En organisations eller ett varumärkes image är de emotionella värden eller den bild som utomstå-

ende kopplar ihop med organisationen eller varumärket. Imagen kan bestå av värdeord, mentala 

bilder eller andra direkta och/eller indirekta associationer. Image är en tolkning eller avkodning 

hos mottagaren av organisationens kommunikation, marknadsföring eller agerande. (Heide m. fl. 

2005:173-174 och Aaker, 2008:161) 
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1.3.4 Identitet 

En organisations identitet är hur dess medlemmar uppfattar den egna organisationen. Identiteten 

kan vara organisationens kultur, normer, rutiner eller andra outtalade regler inom organisationen.  

(Heide m. fl. 2005:160) 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom syftet med undersökningen är att göra en varumärkesanalys på gratistidningen Metro, 

har i huvudsak teorier kring profil och image använts. Dessa undersöks var för sig, och ställs se-

dan mot varandra i en jämförelse. Vanligtvis är en organisations identitet en viktig faktor i en 

varumärkesanalys, men då organisationsdeltagarna på Metro inte spelar en aktiv roll i förmedlan-

det av varumärket Metro i denna undersökning, så har teorier kring organisationers identitet 

utelämnats. Vissa resultat ger en inblick i Metros identitet, men inga teorier kring denna kommer 

användas. Inom varumärkeslitteraturen finns det även mängder av mindre teorier. Många av des-

sa är utelämnade i uppsatsen och istället presenteras de vanligast förekommande, samt använda 

av de största författarna inom ämnet. 

Avgränsningar gällande den empiriska undersökningen tas upp under metodavsnittet i denna 

uppsats. 

1.5 Arbetsdisposition 
Författarna vill poängtera att de båda har skrivit och bidragit med lika delar i framställningen av 

denna uppsats. 
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2 Teoridiskussion 

I detta kapitel kommer undersökningens relevanta teorier att presenteras. De ger en ingående 

inblick i varumärkets, profilens och imagens betydelser samt beståndsdelar. Teorierna beskriver 

också vilka faktorer som skapar ett starkt varumärke samt hur en köpprocess kan gå till. Med 

följande teorier går det att utreda Metros position på marknaden. Teorierna är hämtade från le-

dande marknads- och marknadsföringsforskare som David A. Aaker, Jean-Noël Kapferer, Philip 

Kotler med flera.  

2.1 Varumärke 
Till att börja med är det viktigt att skilja på den engelska litteraturens brand och trademark. Båda 

översätts till varumärke, de hör ihop och omfattas ofta under brand i litteraturen, men det finns 

en avgörande skillnad. En organisations trademark hjälper konsumenter att skilja en produkt från 

en annan. Ett trademark går även att registrera samt upphovsrättsligt skydda. Det kan vara ett 

ord, en logotyp, eller en viss design, med mera. (de Chernatony och McDonald, 1998:28). Ett 

trademark skulle kunna kallas för den fysiska delen av ett varumärke, medan brand är den psykis-

ka, abstrakta delen av varumärket och den huvudsakliga betydelsen i denna definition. I fallet 

Metro är deras gröna logga, samt i viss mån dess grafiska design dess trademark. Alltså den fysis-

ka utformningen som tillåter konsumenten att identifiera Metro som Metro. 

Vad menas då med brand eller varumärke? Jean-Noël Kapferer (2007:9) beskriver det kortfattat: 

”Brands are intangible assets, assets that produce added benefits for the business.” 

Med andra ord är ett varumärke en ogreppbar tillgång till en organisation. Kevin Kellers beskriv-

ning (2002:10) av varumärket kopplar dessa tillgångar till konsumentens medvetande: 

”A brand is a set of mental associations, held by the consumer, which add to the percieved value 

of a product or service.”  

Varumärket används av organisationer för att sticka ut ur mängden, eller skapa sig en egen identi-

tet. Lars Bruzelius beskriver i sin bok Integrerad organisationslära varumärkets uppgift på 

följande sätt: ”Starka varumärken skapar uppmärksamhet om företaget och underlättar att fånga 

uppmärksamheten från människor, företag och organisationer, som företaget önskar utveckla 

som kunder - och underlättar att behålla nuvarande kunder.” (Bruzelius, Skärvad, 2011:124). 

Med dessa citat kan slutsatsen dras att ett varumärke existerar i form av associationer i medve-

tandet hos konsumenterna. Dessa associationer bidrar med ett mervärde till produkten. 

Varumärket Metro är alltså de associationer som dess konsumenter, alltså tidningsläsarna, kopplar 
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till tidningen Metro. Konsumenterna/tidningsläsarna behöver inte heller vara aktiva användare av 

produkten, i detta fall Metro, utan det räcker med att de känner till varumärket, och har en upp-

fattning om det. 

2.2 Profil 
Ett varumärke bygger inte sig självt. Bakom varje stort varumärke finns en väl utarbetad plane-

ring, och denna planering kallas för profil på svenska. I den engelska litteraturen används brand 

identity, brand strategy, organizational identity eller enbart brand. 

Kapferer menar att profilen är varumärkets personlighet. Profilen ska tala om för konsumenterna 

hur varumärket ska uppfattas, samtidigt som den begränsar eller binder varumärket till ett antal 

värderingar. 

”Brand management needs a set of boundaries. This is called brand identity, which covers how 

the brand defines itself, its values, its mission, its know-how, its personality and so on.” (Kapfe-

rer, 2007:220) 

Kapferer påstår att ett konsekvent varumärkesarbete, som är knuten till en tydlig profil, gynnar 

varumärket eftersom repetition stärker konsumenternas uppfattning om varumärket. Kapferer 

ser profilen som en manual. Något som ledningen kommer fram till och som sedan följs. Enligt 

Kapferer (2007:96) är profilen väl formulerad då följande frågor kan besvaras: 

• Vad gör varumärket unikt? 

• Vilka behov tillgodoser varumärket? 

• Vilka mål och visioner har varumärket? 

• Vad är varumärkets permanenta natur? 

• Vilka är varumärkets värderingar? 

David Aaker menar istället att profilen är en samling associationer man vill att konsumenterna 

ska koppla till varumärket. Dessa associationer är något organisationen försöker uppnå eller bi-

behålla. Han kallar profilen för aspirerande image.  

”A brand identity is a set of brand associations that the firm aspires to create or maintain, an 

aspirational external brand image.” (Aaker, 2008:168).  
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Skillnaden, fortsätter Aaker, är att profilen är som ett löfte gentemot konsumenterna. Den kan 

innehålla värderingar som inte återfinns i imagen, eller rena motsatser mot imagens värderingar, 

men överrensstämmande är något att sträva efter. 

Sammanfattningsvis är profilen ett antal associationer som företag knyter, eller vill knyta, till va-

rumärket. Det görs för att ge varumärket positiva värderingar och underlätta varumärkesarbetet 

genom att ge det tydliga ramar och begränsningar. Bruzelius och Skärvad beskriver kortfattat att 

profilens uppgift är att beskriva ”hur företaget önskar att intressenterna skall uppfatta företaget” 

(Bruzelius & Skärvad, 2011:125). 

Profilen brukar finnas presenterad i en organisations så kallade mission, eller i anslutning till mis-

sionen. Ofta finns denna tillgänglig på företags hemsidor och tillgänglig för vem som helst. I 

missionen beskrivs organisationens roll i samhället eller dess långsiktiga riktning. (Bruzelius, Skär-

vad, 2011:125) 

I den engelska litteraturen innefattas det mesta av profilarbetet under brand identity, men vissa 

väljer att dela upp profil i ett antal mindre underkategorier. 

2.2.1 Värderingar 

En del i profilarbetet hos en organisation bör bestå av att definiera varumärkets värderingar, vil-

ket vanligtvis är ledningens uppgift. Enligt Aaker bör dessa värderingar bestå av sex till tolv 

stycken associationer som man önskar knyta till varumärket (Aaker, 2008:169). Väl formulerade 

värderingar kan ge positiva effekter både internt och externt hos en organisation. Internt fungerar 

värderingarna som vägvisare och beskriver för de anställda i vilken riktning varumärket ska gå. 

Stämmer då organisationens värderingar med de anställdas så ökar effektiviteten då ”medarbetar-

na vet vad som ska göras – och gör det” (Bruzelius & Skärvad, 2011:125). Om sedan 

organisationens värderingar stämmer överens med konsumentens så ger det ett ökat värde till 

varumärket. 

2.2.2 Kärnvärden 

Profilens kärnvärden är en vidareutveckling av dess värderingar, och har som uppgift att ytterliga-

re definiera, och positionera, varumärket (Aaker, 2008: 169). Det är även vanligt att dessa 

kärnvärden utvecklas ytterligare, till något som benämns i den engelska litteraturen som brand 

essence. En brand essence är varumärkets profil, positionering och i vissa fall ideal, ihopslaget i 

en beskrivande mening. Exempel på brand essences är Nikes ”Just do it”, Carlsbergs ”Probably 

the best beer in the world” eller Apples ”Think different”. (Kapferer, 2007:122) 
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2.3 Image 
I den engelska litteraturen används inte image på samma sätt som i den svenska. Där används 

snarare brand associations för att beskriva det som den svenska litteraturen menar med image. 

Image är dock sällan utförligt beskriven i den engelska litteraturen. Antagligen beror detta på att 

image är ett vedertaget, allmänt känt uttryck. Ett annat alternativ är att det vi i Sverige använder 

ordet till innefattas av andra begrepp i engelsk litteratur. 

Image är de associationer som konsumenter kopplar ihop med ett varumärke. De kan vara vär-

deord, bilder, känslor eller vilka direkta eller indirekta associationer som helst. (Aaker, 2008:161) 

Kapferer tydliggör att image handlar om mottagarens tolkning av, i det här fallet, ett varumärke. 

Det gör han genom att koppla image till profil, och beskriver image som en avkodning av de sig-

naler ett varumärke sänder ut: 

”Identity is on the sender’s side. The purpose, in this case, is to specify the brand’s meaning, aim 

and self-image. Image is both the result and interpretation thereof. […] An image results from 

decoding a message, extracting meaning, interpreting signs” (Kapferer, 2007:99) 

Kapferer menar att det finns två möjliga källor varifrån dessa signaler kan komma från. Den för-

sta källan är organisationens profilarbete. Den andra källan är externa faktorer, eller brus, som det 

benämns i litteraturen. Kapferer påstår att dessa externa faktorer kan vara imitation. Alltså att en 

organisation imiterar en annan organisations marknadskommunikation därför att den är osäker, 

eller har en outvecklad egen strategi. Detta kan medföra osäkerhet hos konsumenten. En annan 

extern faktor som kan påverka konsumentens image av ett varumärke är när organisationer för-

söker tilltala alla, inte bara en utvald målgrupp. Det medför att organisationen följer samhällets 

alla nya trender och värderingar. Hos konsumenten kan detta ge en bild av en organisation som 

är popularitetssökande eller en ”meaningless cosmetic camouflage”. Den sista faktorn som Kap-

ferer nämner är en påhittad profil. Visserligen kan en organisations profil vara svår att uppnå utan 

att det skadar, men om den är alltför frånkopplad från hur produkten faktiskt presterar så blir 

konsumenten förvirrad och avvisande. (Kapferer, 2007:99) 

För Metro innebär detta att dess image är den bild, eller de associationer som dess läsare har av 

tidningen, alltså väldigt snarlikt hur varumärket (brand) existerar i konsumentens medvetande. 

Skillnaden är att imagen är en produkt eller tolkning av produktens helhet, och kan därför i allra 

högsta grad även vara negativ. 
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2.4 Positionering 
Positionering handlar om att positionera, eller placera, sin produkt och/eller varumärke i konsu-

mentens medvetande. Det görs genom att identifiera målgruppen och dess behov, sedan paketera 

sina tjänster eller sin produkt tillsammans med sin profil. Resultatet blir förhoppningsvis att rätt 

målgrupp blir övertygade om vad produkten/tjänsten fyller för funktion och varför de bör an-

vända sig av den. Metros positionering skulle därför vara en gratis nöjes- och nyhetstidning, 

lättillgänglig i storstadsmiljö. (Kotler, 2003:308) 

En effektiv positionering av en produkt eller tjänst uppnås genom en mix av produkten i sig, 

paketering, marknadsföring, pris och distribution. ”All of these elements of the mix can be used 

to develop a distinctive position in the customers mental map of the market” (de Chernatony och 

McDonald, 1998:12). Ju mer distinkt varumärkesposition, desto svårare har konsumenten att 

acceptera en ersättande produkt. (a.a.) 

Jean-Noël Kapferer definierar positionering av ett varumärke som sättet att trycka på de distinkta 

egenskaper som gör varumärket unikt och tilltalande hos allmänheten. Kapferer (2007:99f) listar 

fyra frågor som en organisation ska besvara som en del i sitt positioneringsarbete: 

1. Varför finns varumärket? Vilken funktion fyller det? Denna fråga hänvisar till de löften som va-

rumärket ger och den nytta konsumenterna har av produkten. 

2. Till vem riktar sig varumärket? Vilken är varumärkets målgrupp? Varumärket riktar sig till en eller 

flera demografiska grupper. 

3. När används varumärket? När ska produkten användas? Den kan vara avsedd för en viss tidpunkt 

eller vissa högtider och så vidare. Till exempel riktar sig Metro framför allt till pendlare, och kan 

därför konsumeras under pendlingstiden. 

4. Vilka är varumärkets konkurrenter? Här definieras konkurrenterna och från vilka det går att stjäla 

konsumenter ifrån. För Metro är andra nyhetstidningar konkurrenter, oavsett om de är gratistid-

ningar eller betaltidningar, och det är där Metros konsumenter finns. 

2.5 Differentiering 
 
Differentiering kan ses som en dimension av positioneringen av en produkt. Då positionering 

handlar om att förklara produkten och dess värde i sin helhet för konsumenten, så är differentie-

ring en fördjupning av de egenskaper som gör en produkt unik. Differentiering handlar om att 
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addera unika egenskaper till produkten, för att på så sätt skilja sig/differentiera sig från konkur-

renters produkter. (Kotler, 2003:315) 

2.6 Brand equity 
Direkt översatt blir brand equity varumärkets värdeökning, men i och med att viss engelsk littera-

tur även benämner brand equity som brand value, översätts det hellre till varumärkesvärde. Inom 

varumärkeslitteraturen är brand equity ett återkommande begrepp, och kan beskrivas som de 

fördelar eller tillgångar ett varumärke för med sig på en produkt. För Metro innebär brand equity 

det mervärde som varumärket Metro har på en gratistidning utan varumärke. Om människor 

hade valt Metro istället för denna fiktiva gratistidning utan varumärke som befann sig på samma 

plats, så är den skillnaden Metros varumärkesvärde eller brand equity. 

Vissa forskare mäter brand equity i ekonomisk värdeökning. Det vill säga den ytterligare inkomst 

som tillkommer genom att associera en produkt med ett varumärke. Till exempel hur mycket mer 

en konsument hade betalt för en sportsko om Nike-loggan sattes på skon. Andra forskare, till 

exempel David A. Aaker, har ett mjukare perspektiv, och ser den värdeökning som ett varumärke 

för med sig på en produkt i form av värderingar hos konsumenten, vilka redovisas nedan. Dessa 

värderingar kan i och för sig kan leda till ökad inkomst långsiktigt. (de Chernatony, McDonald, 

1998:397) 

Philip Kotler (2003:422) definierar brand equity på följande sätt: 

”We define brand equity as the positive differential effect that knowing the brand name has on 

customer response  to the product or service.” 

Kotler menar vidare att brand equity är den faktor som avgör varför en konsument väljer en pro-

dukt framför en nästan identisk produkt. Det är grundbetydelsen av brand equity, utöver den 

skiljer sig definitionerna åt i de flesta böcker. 

En annan definition av brand equity kommer från en undersökning gjord av DDB Worldwide 

Communications, en internationell, klassisk reklambyrå.  De frågade marknadsföringsdirektörer 

vad de ansåg vara egenskaper hos ett starkt varumärke (Kapferer, 2007:16). Detta var resultatet: 

• Brand awareness (65 per cent) 

• The strength of brand positioning, concept, personality, a precise and distinct image (39 

per cent) 
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• The strength of signs of recognition by the consumer (logo, codes, packaging) (36 per 

cent) 

• Brand authority with consumers, brand esteem, perceived status of the brand and consu-

mer loyalty (24 per cent) 

(Kapferer, 2007:16) 

David Aaker (2008:158-162) räknar de fördelar eller tillgångar som tillsammans bildar brand equity 

till tre stycken mjuka begrepp, som här beskrivs i följande avsnitt. 

2.6.1 Varumärkeskännedom (Brand awareness) 

En hög varumärkeskännedom hos ett varumärkes konsumentgrupp innebär vissa fördelar. Bland 

annat kan det faktum, att ett visst varumärke är det första en konsument kommer att tänka på, 

vara avgörande vid en köpprocess. Ett välkänt namn för även med sig en slags garanti för att 

varumärket är seriöst och håller hög kvalité. I och med att Metro är ett så pass känt varumärke, 

alltså innehar hög varumärkeskännedom, kan det innebära att konsumenter som i vanliga fall inte 

läser gratistidningar plockar upp en Metro. 

Marknadsundersökningar visar att varumärkeskännedom är ett kollektivt fenomen, trots att den 

mäts på individuell nivå. Det vill säga att om ett varumärke är känt, så vet varje individ att det är 

känt bland andra. En undersökning gjord av Schuiling och Kapferer från 2004 visar även att kän-

nedom om ett varumärke betyder att konsumenten förknippar detta med god kvalité, att 

produkten är pålitlig och känns trygg. (Kapferer, 2007:21) 

2.6.2 Varumärkeslojalitet (Brand loyalty) 

Det innebär stora marknadsfördelar för ett företag att inneha hög varumärkeslojalitet bland sina 

konsumenter. Bland annat behöver inte varumärket marknadsföras lika mycket som de företag 

som har lägre varumärkeslojalitet. Det är nämligen lättare, samt billigare, att behålla existerande 

kunder än att vinna nya. En hög varumärkeslojalitet bland konsumenter gentemot ett specifikt 

varumärke innebär även en förbättrad image för varumärket, eftersom ”Customers find comfort 

in the fact that others have selected the brand” (Aaker, 2008:160). Ett exempel på konsumenter 

med hög varumärkeslojalitet gentemot Metro kan vara veckopendlare som läser Metro på sina 

dagliga resor. Om det skulle tillkomma en konkurerande gratistidning med ungefär samma inne-

håll som Metro, och dessa veckopendlare skulle fortsätta att välja Metro så innebär det en hög 

varumärkeslojalitet. 
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2.6.3 Varumärkesassociationer (Brand associations) 

Det Aaker menar med brand association är likt dess image, där de positiva associationerna knutna 

till varumärket i första hand nämns som konsumentens. Dessa associationer bidrar till varumär-

ket genom att de ger ett mervärde till produkten. (Aaker, 2008:158-162) 

Enligt dessa är alltså varumärkesassociationer avgörande för ett starkt varumärke. 

2.7 Köpprocessen 

Det finns flera olika teorier kring den mentala process en konsument genomgår inför ett köp. 

Vissa forskare, till exempel Leslie de Chernatony och Malcolm McDonald, har ett problemlösar-

perspektiv på köpprocessen. Andra, till exempel David A. Aaker, fokuserar på konsumentens 

relation till varumärket. 

Eftersom Metro är en gratistidning kan man tro att den inte skulle innefattas av de teorier som 

behandlar köpprocessen, då inget direkt köp genomförs. Det stämmer så till vida att den ekono-

miska delen av följande teorier inte kan appliceras. Utöver det så handlar stora delar av 

köpprocessen om produktens värde för konsumenten, och konsumentens förhållande till varu-

märket. Det går därför dra tydliga kopplingar mellan köpprocessen och brand equity. 

2.7.1 Customer Perceived Value 

Kotler beskriver här en synvinkel på köpprocessen. Det kan verka irrelevant att använda i en 

varumärkesanalys på Metro, som är en gratistidning, utan egentliga konkurrenter. Men Kotlers 

modell räknar med variabler som fysisk och psykisk ansträngning för konsumenten. Detta går 

därför lika bra att applicera på gratistidningen Metro på samma sätt som den används på produk-

ter som kostar pengar, för att få fram ett upplevt värde på varumärket ändå. Framför allt delen av 

Kotlers modell som beskriver konsumentens totala kostnad vid anskaffning av produkt (gratis-

tidningen Metro) kan vara intressant, då även tid samt ansträngning är en faktor. 

Philip Kotler beskriver i sin bok Marketing Management att en konsument väljer den produkt 

som har det högsta upplevda värdet, subjektivt sett. 

”Our premise is that customers will buy from the firm that they see offering the highest percie-

ved value.” (Kotler, 2003:60). 

Kotler beskriver vidare att konsumentens upplevda värde (hos en produkt) är resultatet av en 

jämförelse mellan produktens fördelar, dess kostnader samt alternativa produkter. Se bifogad 

tabell. 
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Figur	  1	  –	  CPV-modellen	  

”Customer perceived value (CPV) is the difference between the prospective customer’s evalua-

tion of all the benefits and all the costs of an offering and the percieved alternatives.” 

(Kotler,2003:60) 

Kotler delar här upp produktens upplevda värde i två staplar: värde och kostnader. Han beskriver 

de båda staplarna på följande sätt: 

”Total customer value is the percieved monetary value of the bundle of economic, functional, 

and psychological benefits customers expect from a given market offering. Total customer cost is 

the bundle of costs customer expect to incue in evaluating, obtaining, using and disposing of the 

given market offering.” (Kotler,2003:60) 

Värdestapeln beskriver alltså det värde konsumenten ger produkten. Den är uppdelad i både psy-

kiska och fysiska värden. Det totala värdet (Total customer value) produkten får visar hur mycket 

konsumenten tycker att produkten eller erbjudandet är värt i faktiska pengar. Hur mycket han 

eller hon skulle kunna tänka sig att betala. 

Detta värde ställer sedan den eventuellt blivande kunden mot den totala kostnaden på produkten. 

Den totala kostnaden är summan av den psykiska och fysiska ansträngning produkten kräver för 

inskaffande samt den faktiska kostnaden. 
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”Total customer cost includes the buyer’s time, energy and physic costs. The buyer evaluates the-

se elements together with the monetary cost to form a total customer cost.” (Kotler,2003:60) 

2.8 Avslutande teoridiskussion 
Detta kapitel inleddes med fördjupande presentationer av varumärke, profil och image. Tre nyck-

elbegrepp i en varumärkesanalys. Vanligtvis används begreppen identitet, image och profil i 

varumärkessammanhang, men då Metros identitet inte är relevant i denna undersökning så pre-

senterades inga teorier kring den. Istället används olika forskares syn på samma begrepp, för att 

på så sätt presentera en ingående grundbetydelse i de olika begreppen. Vidare redogörs teorier 

kring positionering. Dessa används för att visa Metros position på marknaden, och ger en djupare 

inblick i deras profilarbete. Med hjälp av dessa delar, tillsammans med datainsamlingen, går det 

att identifiera och uttala sig kring hur Metro vill uppfattas. I den sista delen av teoridiskussionen 

presenterades teorin customer perceived value, vilken ger en intressant inblick i hur en köppro-

cess kan gå till. Denna teori utgår från konsumenten då den presenterar fördelar samt nackdelar 

med en produkt, och anskaffningen av denna. Den kopplas gärna ihop med Metros distributions-

taktik och det faktum att Metro är en gratistidning. 
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3 Metod 

Under detta kapitel kommer de valda forskningsmetoderna att presenteras. För att läsaren ska 

förstå hur undersökningen går till under forskningsprocessen kommer varje metod att presente-

ras för att dels ge en grundläggande beskrivning över hur metoden fungerar och dels för att 

beskriva hur metoderna används i just denna undersökning. De metoder som används är två kva-

litativa och en kvantitativ. Dessa kommer att presenteras i nedanstående kapitel. 

3.1 Val av metoder 
För att få svar på frågorna, som finns presenterade tidigare i denna uppsats, görs valet att använ-

da en dokumentanalys, en kvalitativ samtalsintervju samt en kvantitativ enkätundersökning. När 

ett varumärke ska undersökas ur perspektiven profil och image är dessa val av metoder nödvän-

diga, då profilen kan undersökas både genom samtalsintervju och dokumentanalys, och imagen 

genom en enkätundersökning. 

Det första steget i undersökningen är att göra en dokumentanalys. Denna utförs på Metros do-

kument rörande målgrupp och värderingar. Anledningen till att denna analys genomförs är för att 

få en bild av vad Metros officiella målgrupp och värderingar är. Utifrån resultatet av dokument-

analysen konstrueras en intervjumanual samt en kvantitativ enkät. Målgruppen och värderingarna 

som finns uttalade i detta dokument ställs i jämförelse med vad enkätundersökningen visar och 

ger därmed en indikation på huruvida profilen stämmer överens med imagen. Det görs även en 

jämförelse med vad resultaten i samtalsintervjuerna visar för att ge svar på frågan om den officiel-

la profilen, som finns presenterad på internet, stämmer överens med den som uttalas av 

ledningen. Dokumentanalysen kommer att diskuteras vidare längre fram i uppsatsen. 

Det andra steget i undersökningen är att göra en kvalitativ samtalsintervju. Denna genomförs 

utifrån en intervjumanual som presenteras längre fram i den här uppsatsen. Manualen utformas 

kring de resultat som tas fram efter dokumentanalysen.  

Den första intervjun sker med Peter Rundgren, som är distributionschef på Metro samt med hans 

kollega Leif Johansson. Intervjun genomförs på Metros redaktion på Drottningsgatan 36 i Göte-

borg. Det hade varit att föredra att utföra en samtalsintervju med chefredaktören på Metro, men 

på grund av hög arbetsbörda för honom går inte detta att arrangera. Tanken blir i stället att resul-

tatet från dokumentanalysen skulle kunna spegla resultatet från samtalsintervjun, oavsett om den 

sker med chefredaktören eller distributionschefen. Samtalsintervjun är till för att få en defini-

tionsmässig validitet (Østbye m. fl., 2004:40), det vill säga att den ska styrka den analys och de 

empiriska data som insamlas i dokumentanalysen. De samlade resultaten från dokumentanalysen 
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och samtalsintervjun används sedan för att formulera den kvantitativa enkätundersökningens 

frågor och svarsalternativ. 

Det tredje steget i undersökningen är att genomföra en kvantitativ enkätundersökning. För att 

kunna besvara frågan om hur imagen ser ut för Metro i Karlstad, så behöver en kvantitativ un-

dersökning göras. Enkätens frågor och svarsalternativ utformas, som tidigare nämnt, kring de 

resultat som tas fram från de kvalitativa undersökningarna. Enkätundersökningen ger sedan en 

bred bild av hur imagen ser ut för Metro i Karlstad. Metoder som intervjuer eller fokusgrupper 

skulle också kunna ge tillfredsställande resultat, men är betydligt mer resurskrävande än en enkät-

undersökning. 

3.2 Kvalitativ metod 
För att skapa en klar bild av hur profilen för Metro ser ut, så är kvalitativa undersökningar aktuel-

la. Detta styrker Ekström och Larsson (2000:50): 

”Gäller det en förståelse av mer komplicerade fenomen, deras beskaffenhet och kännetecken och 

om de variationer och avvikelser som ryms i dessa fenomen – eller fenomenets kvaliteter med ett 

samlat ord – ja då är en kvalitativ undersökning rätt.” 

Då man inte kan utläsa Metros profil endast genom att läsa tidningen, så krävs en mer djupgåen-

de undersökning av denna. Profilen får då ses som ett sådant komplicerat fenomen, som nämns 

ovan, och kvalitativa metoder används således i den här undersökningen. Målet är att utvinna 

Metros profils kännetecken och kvaliteter. 

3.2.1 Den kvalitativa dokumentanalysen 

Den första undersökningen som genomförs är en kvalitativ dokumentanalys. Denna analys görs 

för att få en förståelse för vad grundpelarna i Metros profil är, hur de definierar sin målgrupp 

samt vilka kärnvärden de har. Det första dokumentet som analyseras är direkt taget från Metros 

hemsida, Metro Business1. Det är detta dokument som senare används vid utformningen av in-

tervjumanualen. 

Østbye m. fl. (2004:53) ger följande definition på begreppet dokument: 

”Dokument är berättelser som inte skapats av forskarens åtgärder, det vill säga de är inte forsk-

ningsframkallade data.” 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	  http://www.metrobusiness.se	  (den	  9	  januari	  2012)	  
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I denna undersökning behandlas dokumenten som forskningsobjekt och därför behöver doku-

mentens egenskaper kunna förklaras. (a.a.) 

Østbye m. fl. (2004:64) förklarar vidare att om syftet är att förstå hur medierna fungerar, vad de 

erbjuder oss och hur de gör det, så är det rimligt att börja med en dokumentanalys. Han förtydli-

gar också att ”studiet av texter inte ger oss kunskap om hur texter mottas, eller påverkar enskilda 

individer eller samhället, utan kunskap om texterna”. Han menar också att man skiljer på textens 

vad och hur, alltså ”mellan innehåll och uttryck, mellan det material som förmedlas och sättet att 

förmedla det på”. I den här undersökningen är det just vad texterna säger som undersöks, då 

syftet är att plocka fram information om hur profilen presenteras. Detta sker regelrätt enligt tidi-

gare påstående, då dokumenten som analyseras inte är forskningsframkallade data utan kommer 

direkt från källan. 

Under genomförandet av dokumentanalysen används en sympatisk läsning, det vill säga upp-

hovsmannens eller upphovskvinnans intentioner och budskap eftersöks i texten. (Østbye m. fl., 

2004:65) 

Genom hela dokumentanalysen så finns frågeställningen ”Hur ser profilen ut för Metro?” med i 

tankegången och svaren plockas ut för att sedan presenteras i resultaten samt i utformningen av 

intervjumanualen. Fokus ligger på att hitta värdeord, målsättningar och målgruppsdefinitioner i 

dokumenten, då dessa sedan används i samband med både den kvalitativa samtalsintervjun samt i 

den kvantitativa enkätundersökningen. 

Under samtalsintervjun som genomförs efterfrågas ytterligare dokument som visar hur Metros 

profil ser ut. Forskarna får då tillgång till ytterligare dokument som Metros medarbetare får ta del 

av. Detta dokument behandlas sedan på samma sätt som ovanstående för att få ytterligare defini-

tionsmässig reliabilitet till hur profilen ser ut för Metro. 

3.2.2 Den kvalitativa samtalsintervjun 

I denna undersökning används en kvalitativ samtalsintervju, eller personlig intervju som det också 

kallas. Närmare bestämt är det en professionsintervju som genomförs. Det vill säga att intervju-

personerna väljs ut för sin profession. I detta fall har valen fallit på distributionschefen samt den 

distributionsansvarige på Metro. Syftet med en professionsintervju är att få insikt i intervjuperso-

nernas erfarenheter genom dialog. (Ekström och Larsson, 2000:49-51) 

Østbye m. fl. (2004:101) presenterar en lista på fördelar med en kvalitativ samtalsintervju: 

• ”Vi kan få informationen som det annars kan vara svårt att få tillgång till.” (a.a.) 
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Intervjun ger resultat som inte hade framgått genom enbart kvantitativa metoder. Genom 

att ställa rätt frågor till intervjupersonerna, så framkommer även svar som kan appliceras 

direkt på undersökningen. 

• ”Vi kan kartlägga processer och sociala relationer.” (a.a.) 

Genom att utföra samtalsintervjuer med de olika personerna på Metro kan en kartlägg-

ning göras över hur profilen ser ut, men även hur den används i arbetet på tidningen. 

• ”Vi kan få kommentarer till och bekräftelse/vederläggning av data från andra källor.” 

(a.a.) 

Som nämnt i kapitel 3.1 så konstrueras intervjumanualen utifrån dokumentanalysen. Ge-

nom samtalsintervjuerna kan den insamlade datan från dokumentanalysen diskuteras och 

bekräftas eller vederläggas. 

• ”Vi kan prova egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjuns gång.” (a.a.) 

Med hjälp av en intervjumanual tas det fram frågor baserade på dokumentanalysen. Dessa 

frågor är även utformade på det viset att det finns rum för följdfrågor under intervjuns 

gång. På detta sätt kan en bra bild av profilen skapas, både utifrån informationen från do-

kumentanalysen och från följdfrågor under samtalsintervjun. 

• ”Vi kan få tillgång till aktörernas samtalssätt och begreppsapparat.” (a.a.) 

Genom att utgå ifrån dokumentanalysen kan olika begrepp testas under intervjun och en 

djupare förståelse för dem kan skapas. 

• ”Vi kan kombinera metoden med andra kvalitativa och kvantitativa ansatser i intervjun 

och i forskningsprojektet.” (a.a.) 

Som tidigare nämnt i kapitel 3.1 så används samtalsintervjun i kombination med en do-

kumentanalys samt en kvantitativ enkät. Dokumentanalysen styr utformningen av 

samtalsintervjun, som i sin tur styr utformningen av enkäten. 

Det finns olika sätt att utforma kvalitativa intervjuer på. Den modell som används i denna under-

sökning är en semistrukturerad form. Dessa ”kännetecknas av att man på förhand har definierat 

de teman som utfrågningen gäller” (Østbye m. fl., 2004:103). Innan genomförandet av intervjun i 

denna undersökning utformas en intervjumanual. Denna gör det lättare för forskaren att hålla 

intervjun på en önskvärd nivå. När en fråga är besvarad kan man gå vidare till nästa fråga i manu-
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alen utan att behöva fundera ut nya följdfrågor hela tiden. Fördelen med denna typ av struktur 

gentemot en ostrukturerad intervju är att forskaren dels har en mall för vilka frågor som ska be-

svaras under intervjus, dels att det finns möjligheter att just ställa följdfrågor. Den 

semistrukturerade intervjun kan beskrivas som ett mellanting mellan en ostrukturerad intervju 

och en strukturerad, där den senare snarare endast utgår ifrån en intervjumanual och inte lämnar 

rum för följdfrågor. (Østbye m. fl., 2004:102f) 

Anledningen till att valet fallit på en semistrukturerad intervju i denna undersökning är att inter-

vjun används tillsammans med andra undersökningar – dokumentanalysen och 

enkätundersökningen. 

3.3 Kvantitativ metod 
För att ge en bild av hur imagen ser ut för Metro i Karlstad, så genomförs det i denna undersök-

ning en kvantitativ enkätundersökning. Eftersom Metros image är läsarens bild av Metro, så 

behandlas detta som en attitydfråga – alltså vilken attityd läsaren har gentemot Metro. 

”En persons attityder finns bara i den personens huvud. Vid attitydfrågor finns det få yttre möj-

ligheter att veta om respondenten svarar ’rätt’ eller ’fel’.” (Østbye m. fl., 2004:141) 

Østbye m. fl. menar vidare att det kan vara problematiskt att använda sig av attitydfrågor i enkät-

undersökningar, då det inte går att mäta attityders styrka (a.a.). Det är därför extra viktigt att 

frågorna ställs på rätt sätt. I följande avsnitt följer en redogörelse över hur den kvantitativa enkä-

ten används i denna undersökning. 

3.3.1 Den kvantitativa enkätundersökningen 

Det finns enligt Østbye m. fl. (2004:133) två typer av enkäter – postenkäter samt gruppenkäter. 

Den förra är som namnet antyder en enkät som skickas ut till respondenterna via post och retur-

neras till forskaren på samma sätt. Postenkäter kan även distribueras via internpost, e-post eller 

andra internetbaserade kommunikationssätt (Ekström och Larsson, 2000:78). Gruppenkäter ut-

förs på det sättet att man samlar respondenterna och delar ut och samlar in enkäterna. Østbye m. 

fl. (2004:133) menar att ”gruppenkäter lämpar sig i stort sett enbart där de som ska intervjuas av 

naturliga skäl är samlade av andra skäl än intervjun”. I detta fall betyder det alltså att responden-

terna ska finnas samlade på ett ställe utan att vara där av anledning av just enkätundersökningen.  

För att ta reda på hur imagen ser ut för Metro i Karlstad, så är det just gruppenkäter som används 

i denna undersökning. Respondenterna som svarar på enkäten finns dock inte samlade på samma 
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plats vid samma tillfälle, utan på olika platser vid olika tillfällen. Valet av denna metod baseras på 

att det inte finns något logistiskt sett bra sätt att skicka ut postenkäter till Metros läsare i Karlstad. 

Populationen i denna enkätundersökning är Metropoliter i Karlstad, det vill säga Metros mål-

grupp. Termen Metropolit kommer att beskrivas närmare längre fram i denna uppsats. Målet är 

att nå ut till de läsare som Metro riktar sig mot. Då denna enkätundersökning utförs under ett par 

dagar runt kollektivtrafiken i Karlstad, så blir urvalet ”människor som befinner sig runt platser 

med kollektivtrafik i Karlstad den 17-18 december 2011”. Anledningen till att valet faller på just 

platser med kollektivtrafik är att Metro har den största delen av sin distribution kring dessa plat-

ser. Detta blir då ett så kallat bekvämlighetsurval. Jan Trost (2007:31) beskriver det som ett 

tillvägagångssätt där man tar vad man får tag i. I denna undersökning betyder det att responden-

terna väljs ut utifrån tillänglighet på de respektive platserna och tidpunkterna. 200 enkäter delas ut 

på platser i Karlstad där Metro har sin största distribution och respondenterna tillfrågas där och 

då direkt av forskarna. Flera enkäter delas ut samtidigt och under tiden som respondenterna sva-

rar på enkäten, så finns forskarna närvarande för att svara på eventuella frågor och sedan för att 

samla in enkätsvaren. Urvalet faller även under kategorin icke-slumpmässigt. Detta eftersom en-

käterna delas ut till de människor som befinner sig vid undersökningsplatserna vid samma 

tidpunkt som forskarna och att respondenterna direkt väljs ut av forskarna. Styrkor och svagheter 

med denna metod kommer att diskuteras under nästa avsnitt. 

Enkäten som delas ut är i pappersform med frågor på ett dubbelsidigt A4-papper. Nackdelen 

med att ha enkäten i denna form är att det finns en risk att respondenterna inte vänder på papp-

ret och svarar på frågorna på baksidan. Eventuellt bortfall som sker kommer att presenteras i 

resultatavsnittet i denna uppsats. Fördelen med en sådan här typ av enkät är att respondenten 

direkt får en översikt över hur lång enkäten är. Detta till skillnad mot till exempel en webbaserad 

enkät där man inte ser hur långt man har kvar av den (Trost, 2007:132). Just pappersenkäten är 

egentligen det bästa alternativet för den här undersökningen, då 200 respondenter svarar och 

även befinner sig i områden där Metro distribueras. Då Metros målgrupp sträcker sig från 15 till 

49 år, så är det inte svårt att träffa rätt när man delar ut enkäten. Bedömningen som görs vid ut-

delandet är att inte tillfråga uppenbart för unga eller för gamla människor. Genom att göra denna 

bedömning, så får man in målgruppen i det urval man gör. När man som forskare också delar ut 

enkäten till respondenterna är sannolikheten större att man får en högre svarsfrekvens, eftersom 

det är sällan en person tar emot en enkät och sedan inte svarar på den. För att minska risken för 

bortfall ytterligare, så läggs en tävling till i slutet av enkäten. När respondenten då svarar på hela 
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enkäten så kan han eller hon delta i utlottningen av två biobiljetter. Denna tävling används med 

fördel för att lättare locka främst unga personer till att svara på enkäten. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Den här undersökningens hållbarhet mäts utifrån validitet och reliabilitet, eller giltighet och till-

förlitlighet som man även kan benämna det. Det förra innebär att den utförda undersökningen 

ska ”mäta det man avser att mäta”, samtidigt som det senare betyder att det ska finnas kvalitet i 

insamlingen av data och senare bearbetningen av den. Generalisering är också ett begrepp som är 

viktigt att ha med när man mäter undersökningens hållbarhet. Detta betyder, som namnet före-

slår, att man mäter hur väl man genom undersökningen kan dra slutsatser om hur profilen och 

imagen för Metro i Karlstad ser ut generellt. (Østbye m. fl., 2004:41f) 

I följande avsnitt kommer undersökningens olika delar att diskuteras utifrån validitet, reliabilitet 

och generalisering. Operationaliseringen, alltså hur undersökningsfrågorna utformats utifrån de 

teoretiska begreppen (Østbye m. fl., 2004:147), kommer också att diskuteras. 

3.4.1 Dokumentanalysen 

Under dokumentanalysen används en objektiv granskning av de dokument som nämnts. Fors-

karna har ingen tidigare relation till dessa dokument och har således inga egna tidigare värderingar 

i de uttryck och påståenden som dokumenten innehåller. 

Dokumenten som analyseras är utformade av Metro själva, vilket ger analysen en hög grad av 

reliabilitet. Resultaten som insamlas får då också anses som att de går att generalisera, då de helt 

utgår ifrån Metros egna uttalade profil. 

Under insamlingen är det påståenden som rör begreppet profil (se avsnitt 2.2) som eftersöks och 

det är även ur begrepps perspektiv som resultaten bearbetas. 

3.4.2 Samtalsintervjun 

Inför intervjun med Peter Rundgren och Leif Johansson, distributionschef respektive distribu-

tionsansvarig, förs en mejlkonversation om hur intervjun ska gå till. Peter Rundgrens förslag är 

då att hålla en telefonintervju, då det fysiska avståndet mellan Metros redaktion i Göteborg och 

forskarnas arbetsplats i Karlstad är så pass långt. Forskarna går då efter Mats Ekströms och Lar-

såke Larssons (2000:54) påstående att ”samtalsintervjuer kräver ett personligt möte mellan 

intervjuare och intervjuad, åtminstone om man söker människors uppfattningar och värderingar 

om sammansatta problem”. Valet blir då att besöka Peter Rundgren och Leif Johansson på re-

daktionen i Göteborg. Lokalen där intervjun äger rum är ett mötesrum på Metros redaktion. 
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Detta är bra då ”det inte är så lämpligt att bli avbruten av telefoner, egna eller informanternas 

kolleger och annat som kan störa” (Østbye m. fl., 2004:104). 

Inför intervjun med Peter Rundgren utformas en intervjumanual. Denna är till för att forskarna 

ska ha ett mönster att följa under intervjun och ger den då som tidigare nämnt en semistrukture-

rad form. Intervjumanualen (se bilaga 1) är uppdelad i olika delar och ger på så vis intervjun olika 

teman som följs under intervjutillfället. Under dessa teman finns i sin tur mer konkreta frågor 

kring varje tema (Ekström och Larsson, 2000:59). Innan intervjun får intervjupersonerna reda på 

syftet med undersökningen, men intervjumanualen tilldelas dem inte. Detta upplevs inte som 

något problem under intervjun, utan det räcker med att intervjupersonerna känner till syftet och 

vad intervjun generellt ska handla om. Intervjuarna informerar även intervjupersonerna om att 

det är acceptabelt att inte svara på de frågor de inte kunde ge ackurata svar på. 

Intervjun med Peter Rundgren och Leif Johansson dokumenteras genom två stycken inspel-

ningsapparater. Detta görs för att eliminera risken för förlorad data vid eventuellt teknikhaveri på 

en apparat. Østbye m. fl. (2004:121) menar att man med en inspelning av intervjun styrker den 

metodologiska reliabiliteten i undersökningen. Efter intervjun transkriberas allt som sagts. Ge-

nom att transkribera intervjun styrker man även undersökningens validitet då man som forskare i 

efterhand kan analysera det som sagts under intervjun, ord för ord (a.a.). 

För att se vilka frågeställningar som följs under intervjun, så hänvisas läsaren till bilaga 1. Frågor-

na är operationaliserade kring profilbegreppet och under intervjun diskuteras just profilen ur 

intervjupersonernas perspektiv. 

Peter Rundgren ger under intervjun rådet att ta kontakt med Kia Agerhem, marknadsdirektör på 

Metro. Detta råd följs och inför samtalet med Kia Agerhem tas några frågor fram om värdeord 

som kan styrka den profil som tagits fram från den tidigare intervjun samt från dokumentanaly-

sen. Samtalet genomförs via telefon och under samtalets gång görs anteckningar i form av 

värdeord. I detta samtal eftersöks inte någon ytterligare information om profilen, utan resultatet 

används för att styrka de resultat som redan tagits fram om profilen. Detta samtal transkriberas 

därför inte, utan endast resultaten presenteras och Kia Agerhem används som övrig muntlig källa. 

3.4.3 Enkätundersökningen 

Målet med enkätundersökningen är att ta reda på hur imagen för Metro i Karlstad ser ut. Detta 

görs genom att ställa frågor till de människor som läser Metro i Karlstad. Att fånga upp just läsare 

i Karlstad är svårt då det inte finns några prenumeranter av Metro. I det fall där det finns prenu-

meranter till en tidning, skulle det gå att göra ett obundet slumpmässigt urval (OSU). Då hade det 
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helt enkelt gått att lotta fram respondenterna från ett register av prenumeranter (Johansson, 

2000:84). Istället måste man nå läsarna på annat sätt. I den här undersökningen görs ett bekväm-

lighetsurval där forskarna samlar in svar från respondenter där Metro distribueras; runt 

kollektivtrafik i Karlstad. Här tillfrågas respondenterna om de vill vara med i en enkätundersök-

ning om gratistidningen Metro. Respondenterna får då direkt reda på vad det gäller och 

antagandet kan göras att samtliga respondenter som svarar på enkäten har någon sorts relation till 

tidningen. 

Svagheten med ett bekvämlighetsurval av den här typen är att forskarna själva utser responden-

terna. Risken finns då att det kan bli en skev kvot mellan män och kvinnor, unga och gamla och 

liknande. I denna undersökning har detta urval ingen större påverkan på validiteten eller reliabili-

teten, då kön inte efterfrågas i enkäten. Däremot efterfrågas ålder och resultaten för detta 

presenteras längre fram i uppsatsen. Urvalet är ändå bra lämpat för undersökningen, eftersom 

man når ut direkt till de personer som befinner sig runt Metros distributionsplatser och får svar 

direkt från respondenterna utan något bortfall. 

Som tidigare nämnt så är enkätfrågorna utformade utifrån resultaten från dokumentanalysen och 

intervjuerna. Innan den slutliga enkätundersökningen genomförs, så görs en så kallad testenkät. 

Denna delas ut till tio bekvämt utvalda respondenter i Karlstad för att se hur frågorna ter sig till 

någon som inte är insatt i undersökningen. Efter att ha fått in svaren på dessa enkäter, görs vissa 

revideringar till den slutliga enkäten (se bilaga 2). Detta styrker enkätundersökningens reliabilitet 

då chansen är betydligt större att respondenterna uppfattar frågorna rätt och därmed svarar san-

ningsenligt på dem. 

Operationaliseringen av enkätfrågorna är egentligen ganska enkel. Frågorna är utformade efter 

Metros profil och ämnar ta reda på imagen för att se huruvida profil och image stämmer överens 

och således skapar ett mer eller mindre starkt varumärke. Frågorna 1 till och med 3 samt fråga 7 

är till för att fånga upp Metropoliterna. Där efterfrågas ålder, demografi, utbildning och intresse 

för läsning. Övriga frågor är konstruerade utefter de påståenden som utvunnits från resultaten av 

dokumentanalysen samt samtalsintervjuerna. Här ställs frågor rörande läsarfrekvens, nyhetssam-

manfattning, anledning till läsning, annonsmängd, annonsexklusivitet samt läsarinteraktion. 

I enkätundersökningen tillfrågas 200 personer. Av dessa används 192 för presentationen av resul-

taten, då åtta stycken inte faller inom ramarna för Metropoliten. För att vara en gruppenkät, så 

kan detta ses som nog för att kunna göra generaliseringar. Dock så har Metro en upplaga på åtta 

tusen exemplar i Karlstad och räknar med ungefär 3,5 läsare per tidning. Detta innebär att de 
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tillfrågade respondenterna utgör mindre än en procent av läsarna i Karlstad. Urvalet på 200 per-

soner är ett resonligt antal för att ge en fingervisning om hur Metros image ser ut i Karlstad. För 

att få fram ett generaliserbart resultat, så skulle det krävas ett urval på flera tusen respondenter. 

Detta finns det inte resurser för i just den här undersökningen. Utifrån detta så kommer resulta-

ten inte att vara generaliserbara, då ”generaliserbarhet från ett urval till en större grupp beror på 

två faktorer: antalet enheter i urvalet och framför allt den metod man använder för att komma 

underfund med vilka som ska vara med i urvalet” (Østbye m. fl., 2004:42). Om man ser till den 

senare faktorn som Østbye m. fl. tar upp, så får man en högre grad av generaliserbarhet. Urvalet 

som gjorts har lett till att de 192 respondenterna är mellan 15 och 49 år och faller inom ramen för 

Metropoliter. Slutsatsen kan då dras att man får fram svar från 192 Metropoliter i Karlstad, vilka 

representerar Metros målgrupp. 

3.5 Avslutande metoddiskussion 
I detta kapitel har de använda metoderna diskuterats. Valen av metoder har presenterats och styr-

kor och svagheter för respektive metod har diskuterats. Exakt hur de olika undersökningarna har 

genomförts har gåtts igenom för att ge läsaren en bra uppfattning om hur de skulle kunna 

replikeras. 

Att använda personer från just distributions- samt marknadsavdelningen på Metro är ett bra val, 

då resultaten då kan jämföras med de teorier som tidigare använts. Distributionstaktiker kan med 

fördel jämföras med positionering och customer perceived value, som diskuterats under teoride-

len i den här uppsatsen, samtidigt som det ur marknadssynpunkt kan dras klara paralleller till 

Metros profil och vidare till image och varumärke. 

Enkätundersökningen genomförs med 192 respondenter som har någon relation till Metro och 

som även innefattas under Metros egen definition av målgruppen. Dock blir generaliseringsgra-

den ändå låg, då Metro har väldigt många läsare i Karlstad. Det som fokus ligger på i denna 

undersökning är istället att nå ut till Metropoliter i Karlstad som någon gång läser Metro. 

Resultaten från samtliga undersökningar kommer att presenteras i följande kapitel. 
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4. Resultat 
I detta avsnitt kommer resultaten från undersökningen att redovisas. De presenteras i den ord-

ning som de utfördes och resultaten kommer senare att analyseras och jämföras längre fram i 

uppsatsen. 

4.1 Dokumentanalysen 
När man ska analysera Metros profil så är en bra start att börja med att söka på Metros hemsida 

på internet. Man kommer då till slut till deras sida Metro Business. Denna sida finns tillgänglig 

för allmänheten. Här hittar man dels mycket information för annonsörer, men även nyttig infor-

mation för att studera profilen. 

4.1.1 Definition av målgrupp 

Bland annat hittar man en sida där Metro tydligt beskriver sin målgrupp, eller läsarprofil. 

 

Figur	  2	  –	  Metros	  läsarprofil	  

Ur läsarprofilen kan man uttyda att Metros målgrupp definieras som Metropoliter. De karaktäri-

seras genom livsstil, demografi, värderingar samt intressen. Under dessa rubriker kan man få ut 

specifika ord, som är värda att lägga märke till under en undersökning av profilen. Under rubri-

ken ”Livsstil” står det skrivet att en Metropolit är ”urban, medveten och trendig”. Det finns 

ingen definition för vad som menas med dessa ord och därför tas de med i undersökningen för 

att tas upp vidare under intervjun i kommande avsnitt. Under rubriken ”Demografi” står följande 

om en Metropolit: 
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• 15 – 49 år 

• Eftergymnasial utbildning 

• Storstad, tätort 

(metrobusiness.se) 

För att se om Metros uttalade målgrupp motsvarar de faktiska läsarna i Karlstad, så tas dessa med 

i analysen för att undersökas i enkäten. Även Metropoliternas intressen står definierade och tas 

med i undersökningen. Här står ”nyheter, internet, resor, mode, design, fest, musik, teknik samt 

sport och fritid” med. Dessa är även de största avdelningarna i Metro som tidning. Liksom Met-

ropoliternas demografi, så undersöks även deras intressen i enkäten för att se om målgrupp och 

läsare matchar. Detta kommer att presenteras längre fram i uppsatsen. Vidare så är Metros mål-

grupp viktig att undersöka för att se huruvida den påverkar profilen eller vice versa. 

4.1.2 Metros uppdrag 

På Metro Business finns även att hitta ”Metros uppdrag”. Uppdraget kan översättas till profil, då 

det beskriver vad Metro vill förmedla till sina läsare och vilken roll de ska ha som tidning. Här har 

chefredaktör och ansvarig utgivare Per Gunne kort definierat vad Metro just har för uppdrag. 

 

Figur	  3	  -	  Metros	  uppdrag	  definierat	  av	  chefredaktören	  

Enligt vad Per Gunne skriver, så är Metros uppdrag egentligen ganska enkelt. Nämligen ”gratis 

nyheter på rätt plats och i rätt tid” eller ”att ge läsarna en lättillgänglig översikt över det senaste 

dygnets händelser” (metrobusiness.se). När man ska analysera profilen utifrån detta, så går det 

egentligen att sammanfatta med tre ord: gratis, lättillgänglig och sammanfattande. Det är dessa tre 

ord som tas med vidare i undersökningen vid intervjuerna och även vid enkätundersökningen. 
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4.1.3 Metros vision och värderingar 

Eftersom Metros vision och värderingar inte finns dokumenterade på hemsidan, så efterfrågades 

detta under intervjun med Peter Rundgren. Nedan följer Metros egna dokument för deras vision 

och värderingar, som endast används internt inom företaget. 

• Mission  

"We are the world's largest newspaper and we inform and entertain in a smart and ef-

fective way: on-line and off-line." 

• Vision  

"We want to become the most successful media company and the first choice for urban 

people and global brands." 

• Företagets värderingar 

"Why do we need a common set of values? Because they describe our common beliefs, 

our culture and common priorities, which are guidelines for the company behavior - the 

Metro spirit. And these values are not only for the company but also for the company 

stakeholders and environment." 

• Kreativitet 

We push boundaries. 

Metro är mycket mer än bara en nyhetstidning och traditionella annonsformat. Vi skall 

ständigt utmana oss själva och våra kunder i att skapa kreativa medielösningar. Kreativa 

annonsformat, sampling, events. on-line, gerilla/action, Club Metro/CRM, sponsor-

skap, 360 lösningar. mm. Syftet är att skapa maximal "ROMI" - Return of Metro 

Investment för våra kunder.   

• Effektiva 

We collaborate and help each other to win. 

Vi ser till att framgångsrika kundlösningar kan delas och användas av alla säljare, "steal 

with pride". För på Metro är vi effektiva i allt vi gör. Tid är pengar. Vi är därför alltid 

pålästa kring vårt erbjudande och våra produkter. Vi är därför effektiva i våra kundkon-

takter. För allt som kan korta ned våra ledtider ger oss en bättre affär. 
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• Entreprenörer 

We are passionate and committed to success. 

Metro är ett entreprenörsinriktat företag. Det betyder att vi alla kontinuerligt måste ut-

veckla nya idéer och produkter för att driva Metro framåt. På samma sätt skall vi hjälpa 

våra kunder. Vi ska utveckla dynamiska medielösningar utifrån deras behov och mål-

sättning för att driva deras företag framåt. 

• Flexibla 

We are inventive and responsive to your needs. 

På Metro är vi flexibla. Det innebär att vi anpassar oss efter de förutsättningar som ges, 

antingen från krävande kunder eller i att lösa problem med nya tankesätt. Det finns 

bara möjligheter! Det är den attityden vi alltid skall bära med oss. 

• Oberoende 

We are firm in our values and we strive to be fair. 

På Metro har vi högt i tak. Alla kan komma till tals med synpunkter, idéer eller frågor. 

Vi visar varandra respekt. Vi delar motgångar och framgångar tillsammans. Allt vi upp-

lever tar vi lärdom av för att bli ännu bättre.  

• Rebels 

We are brave challengers of the status quo. 

Vår kultur bygger på att vara dynamisk utmanare mot konventioner och traditioner.  Vi 

skall upplevas som det företag i vår bransch som gör det oväntade och det lilla extra. Vi 

följer inte konkurrenternas eller branschens agenda. Metro är ledaren. Vi tar våra egna 

vägar. 

(Ovanstående dokument är framtaget av Metros ledning och används endast internt. Dokumen-

tet är mottaget via e-post från Metros.)2 

Det är i detta dokument, liksom de dokument som undersöktes på Metro Business, främst inrik-

tat på vilken profil Metro har gentemot sina annonsörer. Under denna undersökning har det dock 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

2	  E-‐post	  mottaget	  från	  Peter	  Rundgren	  den	  13	  december	  2011.	  
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gjorts ett urval där element för den allmänna profilen plockats fram. Det betyder att profilen som 

definieras i denna undersökning är den som Metro vill återspegla till alla kunder, såväl läsare som 

annonsörer. 

Missionen är väldigt kort och koncist. Metros uppdrag är, som tidigare nämnt genom chefredak-

törens definition, att leverera en tidning som informerar och underhåller på ett effektivt sätt. 

Visionen är att Metro ska bli förstahandsvalet bland urbana människor. Kopplar man då samman 

mission och vision samt Metros uppdrag i ovanstående avsnitt, så kan man sammanfatta det med 

att genom att vara gratis och lättillgängliga så ska Metro vara det självklara valet för urbana män-

niskor som söker sammanfattande nyheter och underhållning. 

Under punkten ”Företagets värderingar” finns egentligen ingen information om vad just värde-

ringarna är, utan snarare om varför det är viktigt för Metro att ha värderingar. En fråga som tas 

vidare till intervjuerna är därför vilka Metros värderingar egentligen är. 

Metro påstår under rubriken ”Kreativitet” att de är ”mycket mer än en nyhetstidning och tradi-

tionella format”. Detta tolkas här som att Metro vill upplevas som en tidning som är nyskapande 

och sticker ut från mängden. Denna tolkning styrks även med påståenden längre fram i doku-

mentet. De ska ”utveckla dynamiska medielösningar”, ”utveckla nya idéer och produkter” och 

”upplevas som det företag i branschen som gör det oväntade och lilla extra”. För att se om läsar-

na upplever Metro som en nyskapande nyhetstidning med kreativa lösningar på innehållet, så 

prövas detta i undersökningens enkät, som presenteras längre fram i uppsatsen. 

4.2 Samtalsintervjun med Peter Rundgren och Leif Johansson3 
Den första intervjun äger rum i ett konferensrum på Metros redaktion i Göteborg. De som inter-

vjuas är Peter Rundgren, distributionschef för Metro Sverige, och Leif Johansson, 

distributionsansvarig för Rikseditionen, Skåneeditionen och Göteborgseditionen. Intervjuerna 

genomfördes av Totte Taflin och Anton Dyberg.  

Syftet med intervjuerna är att få information om Metros profil, profilarbete samt distributions-

strategi. 

I utdrag från transkriberingen används följande förkortningar: 

Peter Rundgren (P) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

3	  Samtalsintervju	  på	  Metros	  redaktion	  på	  Drottninggatan	  36	  i	  Göteborg,	  2011-‐12-‐12	  
09:55.	  
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Leif Johansson (L) 

Det är Peter Rundgren som svarar i alla citat där inget annat nämns. 

Tidigare fanns Metro i 150 städer. Men de senaste åren har Metros kunder, annonsörerna, velat 

fokusera på storstadsregionerna. ”Just nu är det väl inte mer än tjugo städer eller någonting och 

kommer reduceras ner till femton eller så, och anledningen till det är att våra kunder (annonsö-

rerna, förf. anm.) vill att vi ska fokusera på storstäder.” Det är helt enkelt där de kan få betalt för 

sina annonser. I nuläget är Metros totala distribution på ungefär 650 000 exemplar. 

4.2.1 Konkurrenter och annonser nationellt 

Peter Rundgren anser att Metro har många konkurrenter, framförallt globalt. I Sverige är gratis-

tidningen Skånecity en konkurrent i Skåneregionen, och de stora betaltidningarna 

huvudkonkurrenter. ”Ja, vi har jättemycket konkurrenter. Globalt har vi ju extremt mycket gratis-

tidningar, men i Sverige har vi nånstans egentligen bara konkurrens i Skåne just nu. Med 

Skånecity då. Men huvudkonkurrenterna är ju DN och GT och Sydsvenskan. Det är ju dem vi 

konkurrerar med, annonsmässigt. Så de är våra huvudkonkurrenter.” Det finns många lokala gra-

tistidningar i Sverige, men dessa ser inte Peter Rundgren som konkurrenter. ”Sen så finns det ju 

mycket gratistidningar lokalt. (…) Det står ju inte samma sak i dem, men ibland upplevs de ju 

som konkurrenter, men det är det ju inte.”. Konkurrensen handlar i slutändan om räckvidd, på-

står Peter Rundgren. Där är de nationella betaltidningarna starkare. Räckvidden avgör vilket pris 

en tidning kan ta för annonsutrymme. ”Det är klart att vi konkurrerar i slutändan om räckvidd. 

Alltså penetration i olika områden, och där är de starkare än oss, men det blir ju vilka priser du 

kan ta för en annons. (…) Så de är våra absoluta huvudkonkurrenter”. Metro finansieras av an-

nonser enbart, och det har alla tidningar i Sverige gemensamt, oavsett om det är en gratistidning 

eller betaltidning. ”Ja, det är ju via annonser, rakt av. Och det skulle vi nog påstå att det är samma 

för de andra tidningarna också.” Peter menar att annonserna står för huvuddelen av intäkterna 

även hos betaltidningar. 

4.2.2 Konkurrenter och annonser på lokal nivå 

Metro ser inte lokaltidningar som konkurrenter. Detta på grund av att lokaltidningarna är del av 

en marknad som Metro inte vill slå sig in på eller tillhöra. ”Det är svårt att konkurrera med 

lokaltidningar, och det är inte dem vi är intresserade av.” För att konkurrera med lokaltidningarna 

krävs det ett lokalt material, och det kräver stora investeringar. ”Så vi kan ju aldrig konkurrera 

med lokaltidningar om du inte går in och gör lokalt material. Så då måste du verkligen, verkligen 

satsa.” De lokala tidningarna kan locka till sig lokala annonsörer, något som Metro inte gör. Där-
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för ser Metro inte dessa som konkurrenter. ”En frisör på hörnet i Karlstad skulle aldrig köpa 

annonsplatser ändå. Så då blir det de här superlokala tidningarna.” Istället riktar sig Metro till 

nationella annonsörer. ”Utan vi är intresserade av de nationella annonserna.” Peter Rundgren 

säger att de visserligen konkurrerar om läsarna. Men trots att dessa tidningar har högre räckvidd, 

påverkar inte detta den önskade annonsförsäljningen. ”Ja, om läsarna konkurrerar vi ju i viss 

mån, men många av dem kör ju en total räckvidd en dag i veckan eller två dagar i veckan och sen 

där emellan prenumerationen, men H&M skulle ju aldrig gå in och köpa annonsplats i en sån 

tidning.”  

Framför allt företag inom mode och teknik är Metros huvudannonsörer. ”(P): Det är framför allt 

mode och den biten. (L): Teknik. (P): Teknik. Byggvaror är inte så starka, men elektronik skulle 

jag säga.” Detta återspeglas i det redaktionella innehållet, menar Peter Rundgren. 

4.2.3 Metros profil 

Metros profil skapades av utvalda personer från de olika länder som Metro finns i. Den finns 

med i cellmaterial och i utbildningsmaterial, samt en pärm som varje ny anställd erhåller, vilken 

de uppmanas att läsa. Detta material kom till efter att Peter Rundgren och Leif Johansson började 

på Metro. De påstår dock att de inom organisationen har koll på profilen, men de kan inte själva 

beskriva den ordagrant. Istället beskriver Peter Rundgren Metro som ”en rebell om man jämför 

med de andra medierna (…) snabbfotade och effektiva, kostnadseffektiva (…) vi ska vara unga 

och pigga entreprenörer”. Peter Rundgren tror inte att dessa värdeord har en allt för stor påver-

kan på det dagliga arbetet på redaktionen ”Nä, jag tror inte att det i det dagliga arbetet påverkar 

oss så där jättemycket.”, men att snittåldern är låg och att de flesta anställda söker sig till och 

stannar kvar på Metro på grund av dess profil. ”Däremot så tror jag att majoriteten av oss börja-

de på Metro för att det är så. (…) Om du inte trivs med dem så tror jag att du slutar här. (…) 

Och snittåldern kanske ligger på 35 i bolaget.” Både Leif Johansson och Peter Rundgren känner 

att man som anställd på Metro kan vara väldigt kreativ, och att beslutprocessen är kort. 

4.2.4 Kostnadseffektivitet och flexibilitet 

Kostnadseffektiv är ett ord som används flitigt under intervjun och det är en gemensam faktor 

både i distributionen och bland det redaktionella innehållet: ”Hela distributionen bygger på att 

det ska vara kostnadseffektivt (…) och även i det redaktionella så är det ju effektivt och kort. Så 

där tycker jag absolut att våran tidning symboliserar den målgrupp vi vill nå och så som vi själva 

är.” Denna kreativitet, kostnadseffektivitet och det rebelliska som utgör en del av Metros profil 

gentemot annonsörer, tillåter Metro att vara flexibla, vilket lockar annonsörer. ”När det kommer 
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till just det där med att ändra i sin tidning och hitta nya annonsformat så är de andra lite lång-

sammare på. Då är det mycket lättare att diskutera med oss och få 360-graderslösningar och 

koppla ihop med sampling och event (…) Jag tror nog att många annonsörer väljer att jobba med 

Metro just för att det är enkelt och snabbt.” Detta påstår Peter Rundgren är ett resultat av att 

vara en liten och ung redaktion. 

4.2.5 Distributionsmål 

Distributionsavdelningens mål är att ”40 procent av de som bor i A-regionen ska läsa Metro. (…) 

Och då riktar vi in oss på 15-49-åringar. Den åldern, oavsett kön.”. Men Metro uppnår inte riktigt 

sina distributionsmål. ”Vi ligger ju någonstans mellan 36-40 procent (…) vi har några procent 

kvar.” Enligt Peter Rundgren har medelåldern hos Metros läsare ökat från 28 år då han började, 

till att vara cirka 30 år nu. De har många läsare över 50 också, men ”det är inte de som vi redak-

tionellt och distributionsmässigt försöker nå.”. Peter Rundgren beskriver målgruppen som Sara 

och Peter, vilket tolkas som vem som helst, men mer specifikt ”unga, urbana människor som bor 

i storstad och som har jobb eller pluggar, som rör sig.”. Även om målgruppen har varit densam-

ma i många år, så tror Peter Rundgren att läsarna förändras: ”När jag började för åtta år sedan så 

hade vi mycket yngre läsare än vad vi har nu.” En anledning kan vara de senaste konjunkturerna 

som får folk att avsluta sina prenumerationer. Men trots det kommer Metro ”aldrig bli en DN 

eller GT som har tvåsidesartiklar om hur du köper hus i Thailand. Det är inte vår målgrupp. Det 

är fortfarande Sara och Peter.” 

4.2.6 Fokusgrupper 

Metro försöker nå sin målgrupp genom redaktionellt innehåll och distributionsstrategi. Genom 

att använda fokusgrupper får Metro information om vad målgruppen, som benämns metropoli-

ter, vill läsa om. ”Vi väljer ett material som vi via fokusgrupper tror att dessa människor vill läsa 

om, när det kommer till featurematerial.” Förutom de fokusgrupper som redaktionen använder 

sig av ibland, så använder Metros marknadsavdelning sig av något som heter Metro Life Panel. 

”Där folk egentligen anmält sig, och där skickar vi ut frågor via sms eller mejl som går till de som 

anmält sig. Då frågar vi frågor någon gång i veckan och då får vi svar på det från de som anslutit 

sig dit.” Svarsfrekvensen på detta kunde inte Peter Rundgren uttala sig om. 

4.2.7 Distributionstaktik 

Distributionsmässigt fokuserar de sig på kollektivtrafik, centrala delar av staden och arbetsplatser. 

”Vill vi nå folk som pluggar och folk som jobbar, så ska vi finnas där de rör sig.”  Vikten av kol-

lektivtrafiken i distributionssyfte återkommer vid ett antal tillfällen under intervjun. Peter 
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Rundgren ger två skäl till varför kollektivtrafiken är och har varit så viktig för Metro. Det ena är 

ur annonsörernas, alltså kundernas, ögon: ”Vilka är sen annonsörerna intresserade av? Ja, de är 

intresserade av de som tjänar pengar och de som jobbar egentligen. Och var når man dem? Jo, de 

som åker tidigt på morgonen i kollektivtrafiken.” Det andra skälet är att folk inte har något bättre 

för sig under resans gång. (L): ”Det är ju tanken från början också, att man slår ihjäl 20 minuter 

på vägen någonstans under dagen. (P): ”Att hitta det där tillfället när du inte har så mycket att 

göra.” Distributionsavdelningen använder sig inte av fokusgrupper eller Metro Life Panel. I stället 

är tidningsställen och de som delar ut tidningen deras rapportörer: ”Varje ställ som vi har i Sveri-

ge får ett besök en gång om dagen, vi vet klockan tio exakt hur gårdagen gick. På varje ställ, vi 

jobbar med kirurgisk distribution. Om vi ser att ett ställ har slut tre dagar i rad, då ökar jag. Sam-

tidigt som ett annat ställ får retur, så minskar jag det.” På det sättet kan Metro hålla sig 

uppdaterade kring distributionen. 

4.2.8 Kollektivtrafikens roll för distributionen 

Kollektivtrafiken hör även ihop med en annan av Metros grundvalar, nämligen läsarnas rutin. 

Spårvagnshållplatser, busshållplatser, tågstationer och tunnelbanor är platser där arbetande och 

studerande människor är varje dag. ”Det är ju så hela vår distribution är uppbyggd. Att vi ska få 

läsare fem dagar i veckan. Vid ställ eller på spårvagnarna, på en gata eller en busshållsplats där du 

alltid åker ifrån, då hittar vi en rutin.” Leif Johansson och Peter Rundgren jämför med Ikea. Det 

är också en plats där många människor är varje dag, men är till skillnad från kollektivtrafiken ett 

dåligt utdelningsställe. Det beror på att det inte finns någon rutin, eftersom: ”(L): Du är inte där 

varje dag. Du är inte där en gång i veckan en gång. (P): Då blir det svårt, så får vi mycket returer, 

vi får ingen rutin över huvudtaget och vi kommer inte heller att få speciellt mycket nya läsare på 

det.”. För att sammanfatta Metros distributionsstrategi, så är här Peter Rundgrens topp tre-lista 

på effektiva utdelningsplatser: ”Kollektivtrafiken, på fordonen är det absolut bästa, kollektivtrafik 

på hållplatser är det näst bästa och sen skulle jag säga mataffärer. Mindre mataffärer där du bor. 

Där du köper din liter mjölk tre dagar i veckan. Eller där du ändå passerar på vägen till bussen.”. 

4.2.9 Metros lokala samarbete 

Det finns en plats i Sverige där Metro samarbetar med en lokaltidning, nämligen Karlstad.  Sam-

arbetet sker med den lokala betaltidningen Värmlands Folkblad (VF), vilken är den mindre 

tidningen i länet där NWT är störst. Anledningen till att VF var den enda lokaltidningen i Sverige 

som gick med på ett samarbete var att det krävs vissa speciella förhållanden som då uppfylldes: 

”Där har du ju NWT som den största tidningen och VF som är den lite mindre tidningen, och 

som dessutom går rätt dåligt. (…) Den lite mindre tidningen vill få en ny målgrupp, vilket var 
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fallet med VF (…) och ville förnya sig.”. Då tjänade VF på ett samarbete med Metro, som ju når 

en yngre läsekrets än den VF hade vid tillfället. Samarbetet med VF gynnar framför allt Metros 

distribution eftersom de kan använda VF:s eget tryckeri i Karlstad, vilket ger förmånligare tryck-

priser. Men i och med samarbetet fick Metro även in lokalt material i tidningen, vilket gynnar 

kundlojaliteten. ”Vi får in fyra till åtta sidor lokalt material och lokala annonsörer, vilket gör att 

karlstadsborna tycker att vår tidning är ännu mer intressant (…) vilket leder till lojalare läsare.”. 

Peter Rundgren tror att detta leder till att Metro får lite fler läsare i Karlstad. I nuläget delas unge-

fär 8000 Metrotidningar ut per dag i Karlstad, och rikssnittet på läsare är 3,5 personer per tidning. 

Utan samarbetet hade antagligen inte Metro funnits alls i Karlstad, påstår Peter Rundgren. ”An-

der äger NWT (…) och han vägrar trycka andra tidningar än sina egna.” Att frakta tidningarna 

från tryckeriet i Göteborg hade inte varit ekonomiskt hållbart heller. 

Peter Rundgren avslutar sammanfattande: ”Vi har funnits sen 1995 och har kommit en bra bit, 

men till slut blir det ju mättat, då måste man hitta de nya distributionskanalerna. Det är trial & 

error, vi vet vart vi vill nå, vi vet vilka regioner som är viktiga och vi är en gratistidning, så det är 

ingen rocket science. Men det är inte alltid så lätt, vi kan titta på demografi, i det här området bor 

det en majoritet som är mellan 15-49, så då sätter vi upp ställ där, men går det inga tidningar så 

tar vi bort dem.” 

4.3 Samtal med Kia Agerhem, marknadsdirektör för Metro Sverige4 
Samtalet med Kia Agerhem, marknadsdirektör för Metro Sverige, skedde över telefon den 16 

december 2011. Eftersom det inte behövdes en djupgående intervju, utan endast de värdeord 

som profilen gentemot läsarna består av, så spelades inte samtalet in. Istället fördes anteckningar 

över nyckelbegrepp.  

Samtalet inleddes med att Kia Agerhem beskrev Metro som en ”lättillgänglig tidning” som ska ge 

en ”överblick” och vara ”sammanfattande av dygnets nyheter”.  Den ska även vara ”relevant” 

och ”nyttig i vardagen”. Kia Agerhem säger att Metro vill aktivera och interagera med läsarna. 

Detta görs genom bland annat Metro Photo Challenge, en fototävling bland Metros läsare, och 

Metro On Stage, ett musikdito. Kia Agerhem säger att Metro genomför dess evenemang för att 

de vill åt det ”lilla extra”, och att ingen annan tidning kan detta. Enligt Kia Agerhem är Metro 

även Sveriges enda opolitiska, rikstäckande tidning. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

4	  Telefonsamtal	  2011-‐12-‐16	  14:40	  
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4.4 Enkätundersökningen 
Enkätundersökningen delades ut till 200 respondenter som någon gång läser Metro. Av dessa föll 

192 stycken inom åldersspannet 15-49 år, eller som enkäten säger: födelseår mellan 1962 och 

1996 (då enkätundersökningen genomfördes i slutet av december 2011). Det är dessa som kom-

mer att presenteras under detta avsnitt, då det är detta åldersspann som definierar Metropoliten. 

Resultaten kommer att redovisas i diagram- samt textform. 

 

Figur	  4	  -	  Diagram	  1:	  Anledning	  till	  läsning	  

I diagram 1 kan man lätt se att de flesta av läsarna väljer att läsa Metro tack vare att den är gratis 

och lättillgänglig. På tredje plats hamnar att det är ett bra tidsfördriv, följt av att tidningen har ett 

intressant innehåll. Dessa svar är enligt förväntan, då det är just att den är gratis och lättillgänglig 

som både Kia Agerhem och Peter Rundgren tryckt på under samtalet respektive intervjun. 
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Figur	  5	  -	  Diagram	  2:	  Läsfrekvens	  

Diagram 2 visar att ungefär två tredjedelar av läsarna läser Metro mindre än en gång i veckan. Det 

är ytterst få som läser tidningen fyra till fem gånger per vecka och 50 till 60 personer som läser 

tidningen en till tre gånger per vecka. 

Kia Agerhem menar att Metro ger en bra sammanfattning av det gångna dygnets händelser och 

på så sätt ska ge läsaren en bra sammanfattning av nyheter. I enkätundersökningen fick respon-

denterna svara på en skala mellan 1 och 7 om hur väl de tycker att Metro sammanfattar nyheter, 

där 1 är inte alls och 7 är mycket väl. Undersökningen visar ett snitt på 4,5. Detta resultat är över 

medel, vilket i detta fall hade varit ett snitt på 4. Dock så når det inte upp till några högre siffror 

som ur Metros synvinkel hade varit önskvärt i den här undersökningen. 
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Figur	  6	  -	  Diagram	  3:	  Annonsexklusivitet	  

Här i diagram 3 ser man väldigt klart att de flesta av läsarna inte har någon åsikt eller inte vet om 

annonserna i Metro sticker ut gentemot annonser i andra dags- eller kvällstidningar. Enligt tidiga-

re redovisade resultat ska Metro vara utstickande och erbjuda nyskapande format för annonsörer. 

Denna undersökning visar att detta inte är något som läsarna uppfattar, då endast en knapp fjär-

dedel svarat att de instämmer med att Metros annonser sticker ut bland andras. 

 

Figur	  7	  -	  Diagram	  4:	  Läsarinteraktion	  

Utifrån Kia Agerhems påstående om att Metro vill interagera med läsarna, så har detta prövats i 

enkätundersökningen. Diagram 4 visar att mer än hälften av respondenterna inte vet eller inte har 
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någon åsikt om huruvida de känner att tidningen interagerar med dem eller inte. Samtidigt tycker 

över en fjärdedel av respondenterna att Metro faktiskt interagerar med dem. 

 

Figur	  8	  -	  Diagram	  5:	  Innehållsintresse	  

I diagram 5 kan man utläsa vad som är det populäraste innehållet enligt läsarna. Kategorierna är 

utvalda efter de intressen som definierar Metropoliten. Enligt undersökningen anser mer än hälf-

ten av läsarna att inrikesnyheter är det mest intressanta av innehållet. Näst mest intressant är 

enligt läsarna utrikesnyheter och därefter är det jämnt mellan lokalnyheter, kultur samt sport och 

fritid. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer en analys av undersökningens resultat att göras. Teorier kommer att 

kopplas till resultaten för att ta reda på svaren till frågeställningarna: Hur ser profilen ut för Met-

ro? Hur ser imagen ut för Metro i Karlstad? Hur väl stämmer profil och image överens? Vissa 

teorier eller delar av teorier kommer inte användas i analysen. Dessa har syftet att fördjupa kun-

skaperna och förståelsen kring varumärke, profil och image i stort, men bidrar inte med några 

relevanta fakta i analysen, och används därför inte i detta avsnitt. Svaren på dessa frågeställningar 

ska också kunna leda fram till svar om hur starkt Metros varumärke är och därmed leda fram till 

syftet med undersökningen. 

5.1 Att profilera en gratistidning 
Tidningsbranschen, och framför allt gratistidningsbranschen, fungerar inte riktigt som andra 

branscher. Produkten är en tidning som fylls av ett material som förhoppningsvis lockar så 

många människor som möjligt att läsa den. Denna tidning distribueras sedan till platser där folk 

befinner sig. Med ett bra innehåll och en god distribution får tidningen förhoppningsvis många 

läsare, vilket leder till att tidningen kan sälja attraktiva annonsplatser till andra företag. Detta ge-

nererar inkomster, som kan användas till att fylla tidningen med intressant innehåll. Därför är 

företag en gratistidnings kunder, och de står för hela inkomsten för gratistidningen. Ju fler läsare 

tidningen når inom en viss målgrupp, desto mer betalt kan de ta för annonsplatsen. Detta är en 

förenklad bild av hur gratistidningsbranschen ser ut, men i stora drag är det Metros vardag och 

verklighet. 

5.2 Metros varumärkeskännedom 
Vid enkätundersökningen där syftet var att undersöka Metros image, så beskrevs kortfattat syftet 

för respondenterna. Vid utdelningen av enkäterna uppgav inga av respondenterna att de inte 

kände till Metro. Med detta kan slutsatsen dras att alla kände till varumärket Metro. Med stöd av 

detta tillsammans med det faktum att Metro har 650 000 läsare i Sverige, går det konstatera att 

varumärkeskännedomen kopplat till varumärket Metro är hög. Det vill säga att en stor del av 

målgruppen, och utanför, känner till Metro. Enligt Kapferer (2007:21) innebär en hög varumär-

keskännedom trygghet och pålitlighet hos konsumenterna. I teoridelen nämndes även en 

undersökning gjord av DDB, där marknadsföringsdirektörer anger varumärkeskännedomen som 

den mest betydande faktorn hos ett starkt varumärke.  
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5.3 Köpprocessen - ett strategiskt beslut 
För att analysera processen bakom beslutet att, som konsument, plocka upp en Metro-tidning 

används med fördel Philip Kotlers teori Customer Percieved Value (CPV). Den ger även en in-

blick i Metros varumärkesvärde, då den ställer konsumenternas image av varumärket i jämförelse 

med praktiska faktorer som härrör från organisationens profilarbete. Tillsammans visar denna 

teori, som illustreras nedan, vilket värde varumärket har ekonomiskt eller psykologiskt hos kon-

sumenten. Väger fördelarna tyngre än kostnaderna hos produkten så köper, eller i Metros fall, 

plockar konsumenten upp en tidning. Vissa av produktfrågorna i teorin kommer att besvaras 

utifrån Metros profilarbete och andra inarbetade strategier. Andra frågor besvaras med hjälp av 

konsumenternas enkätsvar. 

5.3.1 Konsumentens totala kostnad 

Metro är, rent ekonomisk, helt gratis för konsumenten. I den genomförda enkätundersökningen 

svarade de flesta respondenter att den huvudsakliga anledningen till att de läser Metro är att den 

är gratis. 

Det Kotler menar med tidsförbrukning i sin teori är den tid det tar för konsumenten att erhålla 

produkten. Detta kan kopplas ihop med Metros distributionstaktik, som har som syfte att göra 

tidningarna så lättillgängliga för konsumenter som möjligt. Detta görs genom att Metro håller sig 

noga uppdaterad på var folk passerar och var lämpligaste platsen att placera ut sina tidningsställ 

är. Enligt Leif Johansson rapporterar den som delar ut tidningar till ställen dagligen hur många 

tidningar som ligger kvar. Detta leder till att distributionsavdelningen vet vilka ställ som är mer 

effektiva än andra, och kan anpassa distributionen därefter. Även i enkätundersökningen fram-

kom att en av huvudanledningarna till att respondenterna plockade upp en Metro var för att den 

är lättillgänglig. Med denna kunskap kan slutsatsen dras att tiden det tar att erhålla en Metro är 

låg. 

Enligt Leif Johansson är Metros distributionstaktik inte på att konsumenter aktivt söker upp ett 

tidningsställ. Den går snarare ut på att de finns lämpligt placerade där du kan ha nytta av dem, 

och plockar på dig en tidning i förbifarten. Detta kan styrka ovan nämnda slutsats, då den plock-

as med i förbifarten. Och även om en konsument aktivt vill få tag på en Metro så finns 

tidningsställen på ett antal platser i de städer där de delas ut, och tidsförbrukningen skulle inte 

vara högre än att få tag på en annan tidning. 

I och med att Metros distributionstaktik ser ut som den gör, så är det svårt att dra några andra 

slutsatser än den som drogs i frågan om tidsförbrukningen, nämligen att den är mycket låg. I den 
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genomförda enkätundersökningen var alternativet lättillgänglighet det näst mest angivna svaret på 

frågan varför du läser Metro, strax efter alternativet gratis. Detta resultat går att applicera som 

svar på både konsumenternas energiförbrukning, tidsförbrukning och psykisk kostnad i anskaf-

fande av produkten. Och då lättillgänglighet är en så stark faktor i konsumenternas 

beslutstagande att plocka upp en Metro, måste slutsatsen dras att den fysiska och psykiska an-

strängningen är låg. 

Total kostnad för konsumenter: Enkätundersökningen visar att de två huvudsakliga anledningar-

na till varför respondenterna läser Metro är för att den är gratis och lättillgänglig. Båda 

alternativen är överlägset mest angivna som anledning, och dessutom är det väldigt liten skillnad 

mellan dem. Med denna vetskap måste slutsatsen dras att den totala kostnad för konsumenter att 

anskaffa en Metro är låg. Detta skulle även stämma överens med Metros distributionstaktik att 

finnas på strategiska platser där folk rör sig, och fungerar lite som tidsfördriv.  

5.3.2 Produktens totala värde hos konsumenten  

Att bestämma produktens totala värde hos Metro är svårt, då den har ett brett redaktionellt inne-

håll, samt en bred målgrupp med olika intressen och agendor. Till exempel visar 

enkätundersökningen att respondenterna helst läser inrikes- och utrikesnyheter i Metro. Dessa 

nyheter sammanfattas även bra, enligt respondenterna. För de människor som är intresserade av 

nyheter, både inrikes och utrikes, får Metro ett högre värde än de som är intresserade av teknik, 

vilket respondenterna visade ett lågt intresse för. Därför är det betydande skillnader mellan hur 

högt konsumenter värderar Metro. 

De allra flesta respondenter angav att de plockade upp en Metro tack vare att den är gratis och 

lättillgänglig. Ur ett ekonomiskt perspektiv skulle detta innebära att många av respondenterna inte 

skulle välja en Metro om den kostade pengar.  

Det var inte ens hälften som plockade upp en tidning på grund av att den erbjöd ett intressant 

innehåll. Detta kan innebära att Metro har ett lågt värde hos många av respondenterna, eller åt-

minstone att innehållet inte är avgörande i valet att plocka upp en tidning eller inte. Detta styrks 

av att huvuddelen av de tillfrågade läste Metro en gång per vecka eller mer sällan. Dock så har 

Metro har en så pass unik position på marknaden som den enda rikstäckande gratistidningen, 

detta ger Metro ett välkänt varumärke, vilket i sin tur ger varumärket, enligt Kapferer, en viss 

positiv effekt i form av trygghet och pålitlighet i ögonen på konsumenterna.  
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5.3.4 Totalt värde och kostnad 

Enkätundersökningen indikerar att Metro inte har ett högt värde hos konsumenterna, då respon-

denterna endast läser tidningen en gång per vecka, eller mer sällan, samt att det var få som 

plockade upp tidningen på grund av intressant innehåll. Det faktum att den är gratis, och att det 

är därför som en majoritet av respondenterna väljer Metro tyder på att Metro har ett lågt värde, 

åtminstone ekonomiskt. Men det behöver inte vara negativt för Metro, då Metro faktiskt är gratis 

och, enligt respondenterna, lättillgänglig. Detta innebär att konsumenterna sätter ett lågt ekono-

miskt värde på Metro, men att även kostnaden för att erhålla en tidning är mycket låg, vilket ger 

en kostnad hos konsumenterna som motsvarar värdet på produkten. Detta skulle, enligt Kotler, 

räcka för att ett köp genomförs. Det vill säga, en person inom målgruppen skulle plocka upp en 

tidning. 

5.4 Positioneringen av Metro 
Metro har en tydlig positionering. Enligt Philip Kotler (2003:308) handlar positionering om att 

placera sitt varumärke i konsumentens medvetande. Detta görs, påstår de Chernatony och 

McDonald (1998:12), genom en kombination av målgruppsidentifiering, paketering, distribution, 

pris och marknadsföring med mera. Jean-Noel Kapferer (2007:99f) listar även fyra punkter som 

en organisation bör kunna besvara i sitt positioneringsarbete. Dessa frågor går, genom de kvalita-

tiva samtalsintervjuerna samt dokumentanalysen av Metros hemsida, att svara på. Kapferers 

frågor lyder: 

Varför finns varumärket? Vilken funktion fyller det? 

Enligt Kia Agerhem, marknadsdirektör för Metro Sverige, ska Metro vara en lättillgänglig tidning 

som ger en överblickande sammanfattning av dygnets nyheter. Hon uppger den även vara Sveri-

ges enda opolitiska, rikstäckande tidning. Metro vet med andra ord vilken funktion deras 

varumärke fyller. 

Till vem riktar sig varumärket? 

Enligt Metros hemsida och även styrkt av Peter Rundgren, distributionschef för Metro Sverige, 

har Metro en tydlig bild av sin målgrupp. Dess målgrupp, även kallade metropoliter, är mellan 15 

och 49 år, bor i en större stad och antingen jobbar eller studerar. Enligt Peter Rundgren används 

bland annat fokusgrupper samt omvärldsanalyser för att identifiera vad målgruppen helst vill läsa 

om. På så vis speglar det redaktionella innehållet målgruppens intressen. Även Metros distribu-

tion är noga genomtänkt för att nå målgruppen på bästa sätt. 
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När används varumärket? 

Metro tillkom i Stockholms tunnelbana, och enligt Peter Rundrgren och Leif Johansson är fortfa-

rande kollektivtrafiken en av Metros viktigaste distributionskanaler. Tanken är att konsumenterna 

ska läsa Metro under den tid som pendlingen tar. Detta speglas av både det sammanfattande in-

nehållet och distributionen som ofta sker i samband med kollektivtrafiken. 

Vilka är varumärkets konkurrenter? 

Peter Rundgren är tydlig med att de nationella betaltidningarna är Metros huvudkonkurrenter. 

Konkurrensen handlar om annonsförsäljning, vilket bygger på täckning och antal läsare. Peter 

Rundgren påstår att lågkonjunkturer bidrar till att Metro ”stjäl” läsare från huvudkonkurrenterna, 

då folk inte har råd att prenumerera i samma utsträckning. 

Med dessa svar kan slutsatsen dras att Metro har genomfört ett korrekt positioneringsarbete, och 

därmed bör har en tydlig position i konsumenternas medvetande. 

5.5 Metros profil 
Metro har två profiler, dels profilen riktad mot annonsörer, och dels profilen riktad mot konsu-

menter. I profilen som är riktad mot annonsörer framhäver Metro hur många läsare och räckvidd 

de har, och så vidare. Det är dock inte denna profil som kommer att användas, utan fokus ligger 

på Metros profil riktad till konsumenter, alltså hur Metro vill uppfattas av deras läsare.  

Jean-Noel Kapferer (2007:96) listar fem punkter som bör besvaras av organisationen för att upp-

nå en väl formulerad profil, frågorna besvaras av utifrån genomförda intervjuer och 

dokumentanalyser: 

Vad gör varumärket unikt? 

Rent praktiskt är Metro unika på så sätt att de är den största gratistidningen i världen. Det tillåter 

bland annat dem att anordna globala tävlingar. Följande är angivet i Metros interna profildoku-

ment: "We are the world's largest newspaper and we inform and entertain in a smart and effective 

way: on-line and off-line." 

Vilka behov tillgodoser varumärket? 

Metro ska sammanfatta dygnets nyheter, underhålla och aktivera människor i storstadsmiljö. Hos 

pendlare, som är en viktig del av Metros målgrupp, fungerar Metro som tidsfördriv under resor 

till och från jobb eller skola. 
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Vilka mål och visioner har varumärket? 

Något ordagrant uttalat mål hittades inte i något dokument, och Kia Agerhem uttalade sig inte 

heller om detta. Däremot nämnde Peter Rundgren, distributionsansvarig på Metro Sverige, distri-

butionsmål, vilket kan betyda att det finns mindre delmål inom de olika avdelningarna. Metros 

vision fanns dock med i det interna profildokumentet, och lyder: "We want to become the most 

successful media company and the first choice for urban people and global brands.” 

Vilka är varumärkets värderingar? 

Metros värderingar gentemot konsumenter finns på Metros hemsida, uttalat av Per Gunde, chef-

redaktör. Där står i princip samma sak som Kia Agerhem uttryckte i samtalet, nämligen att Metro 

är en gratis, lättillgänglig tidning som sammanfattar dygnets händelser. 

Mer avancerad än så är inte Metros profil, åtminstone inte profilen riktad mot läsare. Mot annon-

sörer finns en mer detaljerad och målande profil, eftersom annonsörerna är Metros egentliga 

kunder.  

David Aaker menar att profilen är ett antal associationer eller löften som en organisation vill att 

konsumenter ska knyta till varumärket (Aaker, 2008:168). Vanligtvis bygger dessa associationer på 

känslor, för att på så sätt bidra med en positiv syn på varumärket. Istället för att låta profilen spe-

la på känslor har Metro en profil som är praktiskt, eller fysiskt, lagd, då den beskriver kostnad, 

tillgänglighet och funktion. 

5.6 Metros image 
Enkätundersökningen visar att huvudanledningarna till att respondenterna plockar upp en Metro 

är därför att den är gratis och lättillgänglig. De två anledningarna har angetts ungefär lika många 

gånger och skiljer sig markant från de övriga anledningarna. På tredje plats med ungefär femtio 

färre svar, hamnar anledningen ”Bra tidsfördriv”. Av detta kan slutsatsen dras att Metropoliterna 

anser de mest avgörande anledningarna till att de plockar upp en Metro är därför att den är gratis 

och finns lättillgängligt. Inte fullt lika många, men likväl en betydande del, plockar upp den därför 

att den ger dem ett bra tidsfördriv. Relativt få plockar upp Metro därför att den erbjuder ett in-

tressant innehåll. 

Enkätundersökningen visar att inrikes- och utrikesnyheter är det som metropoliterna anser vara 

mest intressant. Enligt de tillfrågade Metropoliterna sammanfattar Metro dessa nyheter bra, över 

medelvärdet på en sjugradig skala. 
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Ingela Wadbring presenterar i sin doktorsavhandling En tidning i tiden?: Metro och den svenska dags-

tidningsmarknaden (2003), en undersökning gjord på Västtrafiks resenärer år 2001 i Göteborg. Där 

svarar resenärerna på frågan om vad de tycker är det mest intressanta innehållet i Metro. Mest 

intressant var lokalnyheter, tätt följt av inrikes- och utrikesnyheter. Denna undersökning är visser-

ligen elva år gammal, men resultatet är fortfarande intressant då inrikes- och utrikesnyheter är, 

precis som denna uppsats visar, väldigt populärt bland Metros läsare (Wadbring, 2003:215). In-

tressant är även att lokalnyheterna är mest intressanta i undersökningen av Västtrafiks resenärer, 

medan lokalnyheter i denna uppsats undersökning hamnar långt ner i listan på det läsarna helst 

läser om, trots Metros samarbete med VF i Karlstad, vilket borde ge ett intressant lokalt innehåll.  

Av de tillfrågade är huvuddelen ströläsare, alltså att de läser Metro en gång i veckan eller mer 

sällan. Detta påverkar naturligtvis utgången av undersökningen av Metros image, och bör tas med 

i beräkningen vid tolkande av resultatet. 

Jean-Noel Kapferer påstår att ett varumärkes image är en avkodning av de associationer organisa-

tionen sänder ut med sitt profilarbete, i kombination med externa faktorer (Kapferer, 2007:99). I 

Metros fall används inga indirekta mentala associationer i profilarbetet gentemot läsarna. Detta 

resulterar i att Metropoliterna inte kopplar Metro till några mentala värden, utan snarare ser på 

Metro ur ett praktiskt och fysiskt perspektiv, där de anser det positivt att den är gratis, tycker att 

den är lättillgänglig och sammanfattar nyheter bra. 

Jean-Noel Kapferer hävdar att en organisation som försöker tilltala alla, det vill säga att de saknar 

en tydlig målgrupp, kan förlora förtroende och anses vara popularitetssökande (Kapferer, 

2007:99). Metro vill inte tilltala ”alla”, men deras målgrupp är väldigt bred, vilket kan resultera i 

en opersonlig produkt (Kapferer, 2007:220). 

5.7 Metros varumärke 
Som nämnt i teoridelen av denna uppsats, så är ett varumärke de associationer konsumenterna 

har i sitt medvetande. Bruzelius och Skärvad menar även att ett starkt varumärke bygger på en 

stark relation mellan profil, identitet och image (2011:125). Utifrån denna undersökning så är 

Metros egna associationer till varumärket lagda åt det fysiska hållet. Deras associationer är att 

tidningen är gratis, lättillgänglig och sammanfattande. Jämför man detta med resultaten från en-

kätundersökningen som genomförts, så ser man att de allra flesta som läser Metro gör det just för 

att den är gratis och lättillgänglig. Här stämmer alltså Metros associationer överens med läsarnas, 

vilket bidrar till ett starkt varumärke. 
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Tittar man på läsarnas åsikt angående nyhetssammanfattande så är detta högt. På en 7-gradig ska-

la rörande hur väl de tycker att Metro sammanfattar nyheter, så gav respondenterna ett snitt på 

4,5. Detta får anses som att de tycker att Metro sammanfattar nyheter bra, då ett snitt på 1 hade 

inneburit att de ansett att Metro inte sammanfattade nyheter alls väl och 7 att de ansett att Metro 

sammanfattar nyheter mycket väl. Även här stämmer associationerna väl överens mellan Metro 

och läsarna. 

Går man tillbaka till Bruzelius och Skärvads (2011:125) påstående om vad som bygger ett starkt 

varumärke och applicerar det på den här undersökningen, så ser man att det finns en stark rela-

tion mellan Metros profil och image och därmed bidrar till ett starkt varumärke. 
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6 Slutsatser 
Hur ser profilen ut för Metro? 

Efter undersökningen kan man komma fram till att Metro har två profiler; en riktad mot annon-

sörer och en mot läsare. Den som analyserats här är just den mot läsarna och det man kan 

komma fram till är att den är kort och koncis. Metro ämnar vara en gratis och lättillgänglig tid-

ning som ska sammanfatta det gångna dygnets nyheter. Mer än så är det inte och det behövs 

kanske inte. Metro innehar en hög varumärkeskännedom och inger därmed förtroende, trygghet 

och pålitlighet till läsarna. Man kan också diskutera det faktum att tidningen är gratis och att lä-

sarna därför inte har någon ekonomisk börda när de väljer att läsa Metro. Då är det just 

lättillgängligheten och nyhetssammanfattandet som spelar in. 

Om man kikar litegrann på Metros profil mot annonsörer, så kan man snabbt se att denna är 

betydligt mer välutvecklad och komplex än den mot läsare. Eftersom det är just annonsörerna 

som finansierar Metro, så kan man anta att Metro lägger ner ett större arbete på att fånga nya 

annonsörer snarare än att fånga nya läsare. Det blir som en cirkel där annonsörerna betalar för 

attraktiva annonsplatser så att Metro kan utöka sin tidning med redaktionellt innehåll så att fler 

läsare blir intresserade av tidningen. Eftersom annonsörerna ligger först i denna kedja och läsarna 

sist, så kan slutsatsen dras att Metros profil mot annonsörer är mer utvecklad just därför. 

Hur ser imagen ut för Metro i Karlstad? 

Den här undersökningen visar att de som läser Metro i Karlstad gör det främst för att den är gra-

tis och lättillänglig. Det finns en hög varumärkeskännedom, som kan kopplas till att läsarna har 

ett förtroende för tidningen. 

De allra flesta som läser Metro, gör det mindre än en gång i veckan. Det visar att det inte finns 

någon kontinuitet i läsandet, utan snarare att man plockar upp en tidning i förbifarten. Utifrån 

detta kan slutsatsen dras att positioneringen av Metro bidrar mycket till att tidningen plockas upp 

över huvudtaget. Hade inte Metro haft den distributionstaktik de har, så hade inte läsarna gjort 

någon extra fysisk ansträngning för att få tag i en tidning. 

Undersökningen visar att respondenterna finner inrikes- och utrikesnyheter mest intressant, och 

även att dessa nyheter sammanfattas bra. 

Det som bör tilläggas i denna undersökning är att den just inriktar sig på hur Metros image ser ut 

i Karlstad. Hade undersökningen gjorts i en större stad, som Stockholm eller Göteborg, där 

pendlingskulturen är mer utbredd, så hade undersökningen troligtvis gett ett annat resultat. I 
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Karlstad finns inte samma utbredda kultur och därför kan läsarfrekvensen i Karlstad och en stör-

re stad skilja sig. 

Hur väl stämmer profil och image överrens? 

Metro vill vara en gratis, lättillgänglig tidning som sammanfattar det gångna dygnets nyheter. Det 

är Metros korta och koncisa profil riktad mot läsare. En profil som använder sig av praktiska och 

fysiska värdeord, vilka beskriver syftet, funktionella och ekonomiska fördelar snarare än mentala 

och indirekta associationer. Ingenstans framkommer det att Metro vill att deras läsare ska ha nå-

gon djupare relation till varumärket än just dessa värdeord.  

Imageundersökningen visar att personer från målgruppen i Karlstad plockar upp en Metro främst 

på grund av att den är gratis och lättillgänglig. Detta visar att respondenterna, över lag, inte läser 

Metro av intresse för innehållet. Istället plockar de upp och läser en tidning tack vare att den är 

gratis och finns tillgänglig, samt erbjuder ett visst tidsfördriv.  

Av tidningens innehåll anser de inrikesnyheter vara mest intressant, och dessa sammanfattas väl, 

enligt respondenterna, vilket även det stämmer överens med Metros profil. 

Med denna kunskap kan slutsatsen dras att Metros profil stämmer väl överens med målgruppens 

bild av Metro. De fördelar som Metro ger sin tidning, är desamma som målgruppen anger som 

fördelar med tidningen. 
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7 Förslag på vidare forskning 
Annonsörerna är Metros huvudsakliga kunder, vilket innebär att Metros profil riktad mot dessa är 

mer utvecklad än den riktad mot läsare. I den profilen använder sig Metro av mentala associatio-

ner för att beskriva varumärket Metro. Detta görs inte i profilen mot läsare. Förslag på vidare 

forskning skulle därför vara en varumärkesanalys lik denna som jämför Metros profil riktad mot 

annonsörer med annonsörernas image av Metro. Denna undersökning skulle ge en fördjupad 

förståelse för varumärket Metro, och tillsammans skulle dessa undersökningar ge en mer rättvis 

bild av värdet på Metros varumärke.  

Peter Rundgren påstod att antalet läsare av Metro ökade under lågkonjunkturer. Han trodde att 

detta kunde bero på att folk inte hade råd i samma utsträckning med prenumerationer på övriga 

dagstidningar, vilka är Metros huvudkonkurrenter. En undersökning huruvida detta stämmer eller 

inte skulle därför ge en intressant inblick i tidningsbranschen över lag. 

Vid intervjun med Peter Rundgren framkom även att Metro hade som syfte att vara tidsfördriv 

för pendlare under resan till och från jobbet eller skolan, något som styrktes av enkätundersök-

ningen. Men i och med att smarta telefoner har blivit regel snarare än undantag bland gemene 

man, utsätts Metro för konkurrens om pendlarnas restid. En intressant studie skulle därför vara 

hur detta påverkar Metros roll på marknaden, eller huruvida Metro på webben påverkas av detta. 
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Bilaga 1 - Intervjumanual 
Intervjumanual – Peter Rundgren den 12 december 2011 klockan 09:55-10:46. 

Introduktionsfrågor 

• Vart kommer du ifrån yrkesmässigt? 

• Hur länge har du jobbat på Metro? 

• Vad innebär din tjänst på Metro? 

Om Metro 

• Var finns Metro? 

• Vad har Metro för konkurrenter? Nationellt och globalt? 

• Hur finansieras Metro? 

Profil 

• Känner du till begreppen profil, image och identitet? 

• Kan du beskriva Metros profil? 

• Vilka är Metros kärnvärden? 

• Hur påverkar profilen ditt arbete? 

• Tror du att annonsfinansieringen påverkar er profil? 

• Tror du att annonsfinansieringen påverkar er image? 

Målgrupp 

• Beskriv Metros målgrupp! Metropoliter? 

• Hur når ni er målgrupp? 

• Varför har ni den målgruppen? 

• På hemsidan definieras en läsarprofil. Hur har ni kommit fram till den? 

• Påverkar läsarprofilen ert arbete? Hur? 
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• Hur kommunicerar ni Metros profil till målgruppen? 

Övriga faktorer 

• Vad har ni för distributionsstrategi? 

• Hur går det till när ni väljer en lokal samarbetspartner? 

• Hur arbetar ni med lokala samarbetspartners? 

• Har ni riktlinjer att arbeta efter? Vilka? 
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Bilaga 2 – Enkät 
Enkätundersökning	  –	  Metro	  

Vi	  är	  två	  studenter	  från	  informationsprogrammet	  vid	  Karlstads	  universitet,	  som	  nu	  job-‐
bar	  med	  en	  C-‐uppsats.	  Syftet	  med	  denna	  enkätundersökning	  är	  att	  se	  vilken	  image	  
gratistidningen	  Metro	  har	  bland	  sina	  läsare.	  Som	  respondent	  är	  du	  helt	  anonym,	  och	  
endast	  de	  sammanlagda	  resultaten	  från	  hela	  undersökningen	  kommer	  presenteras.	  

	  

1.	  Vilket	  år	  är	  du	  född?	  

____________________________	  

2.	  Bor	  du	  i	  Karlstad?	  

	  Ja	  	  	  	  	  	  Nej,	  men	  i	  Värmland	  	  	  	  	  	  Nej,	  utanför	  Värmland	  

	  

3.	  Har	  du	  någon	  eftergymnasial	  utbildning?	  

	  Ja,	  avslutad	  	  	  	  	  	  Ja,	  pågående	  	  	  	  	  	  Nej	  

	  

4.	  Hur	  ofta	  läser	  du	  Metro?	  

	  Mer	  sällan	  än	  1	  dag/vecka	  	  	  	  	  	  1	  dag/vecka	  	  	  	  	  	  2	  dagar/vecka	  	  	  	  	  	  3	  dagar/vecka	  

	  4	  dagar/vecka	  	  	  	  	  	  5	  dagar/vecka	  

	  

5.	  Hur	  väl	  tycker	  du	  att	  Metro	  sammanfattar	  aktuella	  nyheter?	  Ringa	  in	  en	  siffra.	  

Inte	  alls	  	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  	  Mycket	  väl	  

	  

6.	  Varför	  väljer	  du	  Metro?	  Flera	  svarsalternativ	  är	  tillåtet.	  

För	  att…	  

	  den	  är	  gratis.	  	  	  	  	  	  den	  är	  lättillgänglig.	  	  	  	  	  	  den	  ger	  ett	  bra	  tidsfördriv.	  

	  innehållet	  intresserar	  mig.	  	  	  	  	  	  Annat,	  nämligen:__________________________________________	  

	  

7.	  Vad	  läser	  du	  helst	  om	  i	  Metro?	  Flera	  svarsalternativ	  är	  tillåtet.	  

	  Inrikesnyheter	  	  	  	  	  	  Utrikesnyheter	  	  	  	  	  	  Lokalnyheter	  (VF:s	  ”Insticket”)	  	  	  	  	  	  Resor	  

	  Kultur	  	  	  	  	  	  Teknik	  	  	  	  	  	  Sport	  och	  fritid	  	  	  	  	  	  Annat,	  nämligen:___________________________	  
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8.	  Vad	  tycker	  du	  om	  mängden	  annonser	  i	  Metro?	  Ringa	  in	  en	  siffra.	  

För	  lite	  	  	  	  	  	  	  1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  	  	  	  	  	  	  För	  mycket	  

	  

9.	  ”Annonsernas	  utseende	  i	  Metro	  skiljer	  sig	  från	  andra	  dags-‐/kvällstidningar.”	  Instäm-‐
mer	  du	  med	  påståendet?	  

	  Instämmer	  helt	  

	  Instämmer	  

	  Vet	  ej/ingen	  åsikt	  

	  Instämmer	  inte	  

	  Instämmer	  inte	  alls	  

	  

10.	  ”Jag	  känner	  att	  Metro	  interagerar	  med	  mig	  som	  läsare.”	  Instämmer	  du	  med	  påståen-‐
det?	  

	  Instämmer	  helt	  

	  Instämmer	  

	  Vet	  ej/ingen	  åsikt	  

	  Instämmer	  inte	  

	  Instämmer	  inte	  alls	  

	  

Tack	  för	  din	  medverkan!	  

Anton	  Dyberg,	  070	  28	  15	  463,	  anton.dyberg@comhem.se	  och	  

Totte	  Taflin,	  073	  81	  90	  360,	  totte.taflin@gmail.com	  	  

	  

Vill	  du	  vara	  med	  i	  utlottningen	  av	  två	  biobiljetter?	  Ange	  då	  ditt	  namn	  och	  telefonnum-‐
mer	  nedan!	  Dina	  personuppgifter	  behandlas	  konfidentiellt	  och	  kommer	  inte	  att	  
användas	  i	  vårt	  arbete.	  

	  

Namn:	  

Telefonnummer:	  


