tävling: trendtest

40 sidor om framtidens mediebransch och dagens
trender har du kunnat läsa här. Men hur trendig är du
själv? Ju fler ’ja’ du kan svara på dessa frågor, desto
trendigare är du… kanske…

HUR TRENDIG ÄR DU?
Singel!

● Sverige ligger i Euro-

patopp med 47 procent
singelhushåll. I praktiken bor
ca 25 procent ensamma, 25
procent i tvåpersonershushåll och 50 procent i familjer
med i genomsnitt 4 personer. Är du också singel?

Vem ska jag lita på?
● Mängden information

är oändlig på webben och
behovet av vägledning ökar.
S k fyrtorn utgör en mellanhand mellan producent och
konsument. Litar du mer på
kommentarerna på Prisjakt
än på försäljaren i affären?

● Den så kallade tredje plat-

sen (1. Hemmet 2. Arbete/
Skola 3. Publik plats) ökar
i betydelse och blir en allt
viktigare plats för mediekonsumtion. Brukar du läsa
morgontidningen i baren?

Vad ska jag direktsända idag då?

Nåt på datorn ikväll?
● Allt fler ser på tv i datorn.

● Anpassad och persona-

Skiter du i miljön?

Är du trött på reklam
i dataspelen?

● Försäljningen av ekolo-

mobilnät och enkla partsprogram gör varje mobiltelefonägare till en potentiell
sändningskanal för rörligt
innehåll. Och det live. Har du
sänt något på sistone?

Är du speciell eller?

Tidning på helgen

från på kvällar och helger.
Samtidigt jobbar färre och färre nio till fem. Arbete och fritid
flyter ihop och medievanorna
ändras. Brukar du läsa din
morgontidning på kvällen?

finns en knapptryckning
bort blir tid och kunskap
allt viktigare. Det handlar
om att vara nedkopplad
och utvald. Har du ätit
på ett chambre separée
nyligen?

på en morgontidning och
ett sätt att hålla upplagan
och räckvidden uppe är att
erbjuda helgprenumeration.
Skulle en sådam helgprenumeration täcka dina behov
av en morgontidning?

Högt och lågt

Så det knakar

Away from keyboard

lågpris och premium blir
allt tydligare. Vi flyger lågprisflyg till storstaden och
lägger pengarna på mat och
boende. Brukar du handla
Lidl under veckan och på
Möllans ost till helgen?

växte Skånes befolkning med
sex procent jämfört med tre
procent för övriga Sverige.
Fram till 2017 beräknas befolkningen öka med 11 procent i Skåne mot 4 i resten av
landet. Bor du i Skåne?

nätvänner ”på riktigt”
ökar. Exempel är
Dreamhack i Jönköping
och Twestival. Skulle du
vilja träffa dina nätvänner?

● Fler och fler jobbar hemi-

● Polariseringen mellan

● Bättre kameror, snabbare

● När lyxprodukter bara

● Mellan 2002 och 2008

Precis vad jag
behöver

Mellan 2007 och 2008 fördubblades filmtittandet via
webben. Hälften av alla 1630 åringar tittar regelbundet
på tv-serier eller film via
datorn. Föredrar du när-jagvill-tv före tablå-tv?

giska varor ökar och allt
fler känner att de själva
kan påverka miljön och
klimathotet. Handen på
hjärtat: lät du miljön gå
före ekonomin sist du
handlade?

Alltid ledig,
aldrig ledig
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Mycket barhäng
senaste tiden?

● Allt färre prenumererar

● Behovet att träffa sina

liserad reklam ökar i print
och på webben. Vem vet
mest om dina egentliga
köpvanor? Vet Ica mer än
du?

● Reklaminvesteringarna

och varumärkesbyggandet i
nya medier och kanaler ökar.
Datorspel, events och sponsring allt vanligare och viktigare. Har du också tröttnat
på all smygreklamen i film?

Jag twittrar – alltså
finns jag
● Obama gjorde det,

Oprah gör det. Att med
140 tecken mikroblogga
sig igenom tillvaron lockar
allt fler. Har du twittrat
något på sistone?

Säg det med
din statusrad

● För många är statusraden

i Facebook det nav som det
sociala livet snurrar kring.
Har du eller någon av dina
addade vänner meddelat
giftermål eller förlovning via
Facebook?

Nu! Och sen?
Hur ser ett framgångsrikt medieföretag ut år
2020? Vad ska vi syssla med i framtiden? Vad vill du göra om tio år? Finns det
ens en papperstidning? Är mobiltelefonen
den enda bäraren av nyheter då? Eller är tv
den enda vägen att gå? Eller är klassisk
hederlig journalistik i klassisk hederlig papperstidning en del av framtiden? Kommer Sydsvenskan och HD att bli sociala medier? Hur
många kommer vi att vara? Hur skapar
vi en framgångsrik affärsidé kring journalistik?
Hur ser en skånsk mobilsajt ut om femton år?
Kommer nätverk att vara viktigare
än journalistik? Kommer gratistrenden att
försvinna? Hur många av oss kommer att jobba
med hologram om tio år? Kommer det att
finnas arbetsplatser eller ska alla jobba från tredje
platsen? Vad betyder dagens trender
för framtidens medieföretag?
sydsvenskanh Söndag 29 mars 2009
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     intro: vad är omvärldsprojektet?

ledare                                 

Det är nu
det gäller!

E

n mycket pigg och kompetent kvinna i 80-årsåldern frågade nyligen om framtiden för våra företag. Energiskt försökte vi beskriva skillnaderna
mellan ”dåtid” och ”framtid”, hur allting går så
mycket fortare, hur mycket mer konkurrens det finns nu,
hur allting blir digitalt, hur mycket svårare det är att fatta
beslut. Och så vidare.
Hon blev inte alltför imponerad. Det senaste seklet har
inneburit många stora förändringar som är fullt jämförbara och till och med mer omvälvande än dagens. Hon menade att det är en generationsfråga att beskriva dagens verklighet som ovanligt föränderlig. I själva verket är föränderligheten det enda beständiga, och så har det alltid varit.

Plan for the worst and hope for the best, som man brukar
säga. Ska man alltså klä sig i regnkläder vid solsken bara
för att inte bli blöt om det skulle börja regna? Nej, men
man kan titta på väderleksrapporten. Med dålig sikt underlättar det om man har karta och kompass. Omvärldsprojektet handlar om just det. Skapa förutsättningar för
att kunna fatta rätt beslut.
Johan Ståhl

Vd för Sydsvenskan-koncernen

Lars Svensson

Vd för Helsingborgs Dagblad

Vem ligger bakom denna tidning?

● Tidningen distribueras till samtliga anställda i Sydsvenskan-

och Helsingborgs Dagblads-koncernerna. Redaktör: Kersti
Forsberg Texter: Sören Karlsson, Jörgen Jedbratt, Magnus
Kempe, Kersti Forsberg, Jonas Gruvö, Tina Nybom, Lars Johansson, Tommy K Andersson, Dick Staffas. Grafik: Sydsvenskan.
Layout: Jonas Gillberg. Tryck: Bold.



foto: dan taylor

Vi skapar till stor del själva den framtid vi hamnar i och
det uppstår snabbt sanningar.
En sanning är att tidningens roll är överspelad. Men här
står vi, livs levande och fulla av framtidstro.
Ja, det är klart, bättre tider har vi väl sett, och just för
stunden står vi på ganska darriga ben. I 150 år hade vi
en fungerande affärsmodell som var tämligen trygg. Och
cyklisk. När det var högkonjunktur gick det bra, när det
var lågkonjunktur gick det dåligt. Sedan kom digitaliseringen och de enorma strukturella förändringarna i mediebeteende och i antalet kanaler.
Man kan förstås gråta över en sådan utveckling. Men
morgondagen är redan här och det är långt mer konstruktivt att vilja vara en del av framtiden. Vi måste tro på det
vi gör. Och vi måste prata om hur vi lyckats nå den position vi har i dag. Hit har vi nått genom att göra en riktigt
bra produkt och genom att ha de bästa medarbetarna. Att
driva företag handlar om att ha de bästa medarbetarna.
Vi skall fortsätta ge våra läsare relevant och nödvändig
information, vi skall underhålla och beröra på vår unika
plats i Sverige. Vi skall fortsätta att ge våra annonsörer
goda resultat.
Men vi måste samtidigt finnas i fler kanaler, erbjuda
nya distributionsvägar och finna nya intäktsströmmar. Vi
måste arbeta effektivare och göra en bättre tidning till lägre kostnad. Vi måste skapa dialog, och vara interaktiva.
Det är nu det gäller. I bra tider kan alla vara framgångsrika, i dåliga tider måste man arbeta hårdare, tänka smartare, långsiktigt och strategiskt när alla andra arbetar kortsiktigt.

Hur hittar vi nya långsiktiga idéer när vi
har dagliga tidningar att tänka på varje dag?
foto: jacques brinon/ap

Låt oss hitta nya

idéer och satsa på de bästa

å företag är så kreativa som
tidningsföretag. Hundratals
idéer föds varje dag på redaktioner och marknadsavdelningar. De flesta är dagsaktuella
och resulterar i något nästa dag eller
dagen därpå. Dessa kortsiktiga idéer
vet vi hur vi ska ta hand om. Däremot
saknar vi ofta organisation och rutiner för att ta hand om de långsiktiga
idéerna.
Likaså har vi bra koll på vår egen

Det är mot den bakgrunden vi ska
se Kairos- eller omvärldsprojektet
som pågått under våren. Det har syftat till att skapa en kultur för innovation inom de deltagande företagen,
Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad,
City och Mindpark, med utgångspunkt från omvärldsanalys. Det har
skett genom trendspaning och scenariobyggande. Visionen är förenklat att
företagen ska gå från att ha varit reaktiva till att bli proaktiva.

F

bransch, men sämre kunskap om omvärlden. Dock har insikten om omvärldsfaktorernas betydelse ökat på
senare tid.
Vi vet också att den traditionella
mediebranschen är i stort behov av
nya affärsmodeller. Trenden med
minskad upplaga för papperstidningarna, annonstapp och förlorade
marknadsandelar har förstärkts de
senaste åren.

Naturligtvis har projektet också
plockat fram många idéer som det
står fritt för företagen att utveckla vidare, var och en för sig eller tillsammans. Vid projektets början sattes det
kvantitativa målet att minst fem idéer med affärsplaner skulle tas fram i
år med möjlighet att lanseras inom
tre år.
Lars Johansson
chefredaktör HD

Vilka har ingått i projektet?

● Projektgruppen har bestått av, från Syd-

svenskan: Tommy K Andersson, Katarina Liljenberg, Peter Mayerhofer, Mattias Pehrsson,
Jonas Gruvö och Jonas Gillberg. Från HD: Lars
Johansson, Sören Karlsson, Dick Staffas, Tina
Nybom och Thorbjörn Falk. Från City Kersti
Forsberg och från Mindpark Erik Forsberg.
Gruppen har med varsam hand letts av
Jörgen Jedbratt och Magnus Kempe från
Kairos Future.



Tidsbrist

27 trender
som ändrar
allt för oss

Prenumerationer
minskar
Lokalt

Sociala
nätverk

Branding 2.0
Long tailing

n
sio
o
l
exp
e
i
d
Me

Jakten
på guide

Gratis
Polarisering
lågpris &
premium

h
isc
n
&

Me-Tailing

Livsstilar & identiteter

Exklusiv 2.0

Eco action

Rörligt
duger
Multikultur
och utanförskap

Reklameffekt
minskar

Co-trend

Transparens

Kunnigare kunder

r
se
el
ev
pl
Up

När en trend föds är den nästan alltid svag
och sårbar och under dess barnaår kan det
vara svårt att säga exakt vart den kommer
att ta vägen. Däremot hörs den inte sällan lika bra som små barn också kan göra,

Informationsöverflöd

framför allt strax innan den övergår i nästa fas ”trendtillväxt”. Nu har trenden kommit i puberteten och växer så det knakar.
Ingen kan längre missa dess existens, däremot kan det fortfarande vara svårt att bedöma vilka resultat den kommer att få i
sin omgivning. Förr eller senare börjar
tillväxten avta och trenden går in i en något lugnare och mer mogen fas.
I verkligheten lever inte trender enskilt.
De vävs in i varandra i invecklade system
där de ger varandra drivkrafter, samband
och effekter. För att få en djupare förståelse för framtiden räcker det inte att studera trenderna en och en. Det är när man
gräver djupare i systemet och förstår vilken inverkan trenderna utövar på varandra som det blir möjligt att måla upp sammanhållna bilder av framtiden.
För att få denna djupare förståelse kan
man genomföra en så kallad cross-impactanalys eller sambandsanalys där man
identifierar vilken inverkan varje trend
har på var och en av de övriga.
Figuren här bredvid illustrerar en av
dessa sambandsanalyser som vi gjorde under processen. Den ger en bild av det mycket komplexa system som utgör mediearenan och hur branschens omvärld hänger
ihop. Den första och helt naturliga reaktionen när man ser detta ”garnnystan” är
förvirring, men om man tar sig tid att följa
pilarna och identifiera de olika relationerna förstår man så småningom bättre hur
det hela hänger ihop. Sambandsanalysen
har också betydelse för trendarbetet för att
kontrollera att vi inte har missat väsentliga
trender och förändringar. Kartan ligger sedan som en grund för det fortsatta systematiska omvärldsanalysarbetet på HD och
Sydsvenskan.
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Prioriterad
drivkraft/trend

Vad är detta? Detta är en cross-impact-analys

FAKTA
Mer om kartan

● Den samlade trendkartan från omvärldsgruppens

arbete samt enskilda fördjupningar av varje trend kan ni
finna på nuochsen.wordpress.com

Vill du veta mer?

● Läs boken Scenarioplanering i praktiken, Konsultför-

laget, Uppsala publishing house.
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Prioriterad ”länktrend”
som både drivs av flera
andra trender och är
drivande på systemet

Xxxxxx
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Xxxxxx

Prioriterad trend

Oprioriterad trend

Hjälptrend

som görs för att bättre förstå hur ’omvärldssystemet’ med alla trenderna för mediearenan hänger ihop.

Vi behöver dig!
Välkommen till idébanken för att läsa om nya affärsmöjligheter och produkt- utvecklingsförslag
för framtidens framgångsrika mediehus eller varför inte bidra med egna idéer?
På intranätet kan du hitta fler idéer eller bidra med egna.

Viktigt samband

 intro: trendteman

Mob
ilitet
Easy
acce
ss

Ur
ba
nis
er
ing

När var hur

Stegrade förväntningar på livet

Situationskonsumtion,
bekvämlighet

ad är det som händer?
En trend är något som utgör
en djupare förändring i samhället och inte bara en tillfällig modenyck. Om vi jämför med meteorologin
skulle trender vara klimatförändringar
snarare än väderobservationer. Vi söker
därför trenderna i nuet och försöker fånga
dess framtida riktning. Omvärldsgruppen
fick, efter en kort utbildning i trendanalys, skanna av omvärlden för att hitta de
viktigaste trenderna som går att observera i dag och som kommer att forma framtiden. Omvärldsanalysen har förstärkts av
trendspaningar från externa experter och
omfattande research från Kairos Futures
trenddatabas.
Ur detta omfattande material sållade sedan omvärldsgruppen och utvalda externa
experter fram de trender som bedömdes
ha störst påverkan på mediebranschen i
Skåne 2020. Ur ett hundratal trender vaskades 27 stycken fram och prioriterades.
Trenderna sorterades efter hur mogna de
bedömdes vara i dag, samt hur stor betydelse de har på mediebranschen och
medieföretag i Skåne på sikt. För att skapa
en samlad omvärldskarta kategoriserades
trenderna efter var de hör hemma, i ”omvärlden” eller mer specifikt i mediebranschen, ”närvärlden”.
Projektet har också bedömt om respektive trend är ett ”fenomen”, står på tillväxt eller är en mogen trend. Trender följer nämligen oftast en naturlig tillväxt och
åldringskurva.
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intro: trendteman

Vilka är de viktigaste trenderna i
mediebranschen i dag? Ur ett hundratal
trender prioriterades 27. Hur gjorde vi
för att hitta rätt bland alla trender? Och
vad är egentligen en trend?



● Från ett till flera alternativ
● Från modeller till versioner
● Från avgränsad till obegränsad marknad
● Gratisbeteenden & smartshopping
● Från globalt och lokalt till ”Glokalt”

Valmöjligheterna
har blivit oändliga

D

u sitter framför datorn på cafeet och planerar en semesterresa till Danmark. Du beställer det vanliga: En dietkaffe,
extra stark pump-mocka med en halv
bit råsocker, skum från skånemejeriers
ekologiska barristamjölk, kanelpuder
vid sidan om och en Loka Himalaya Limegräs special med lite kolsyra och extra kalcium. Du tittar i en hotellguide.
Ett besök på en bondgård ett par dagar
skulle vara kul, åtminstone om maten
är god och hälsosam. Recensionerna är
ganska få och du letar vidare. Det är ju
också viktigt att man får vila upp sig
ett par dagar. Hur varierande är egentligen vädret på Jyllands västkust och
kan man vara säker på att det är varmt
i vattnet i början av juli?
Så ringer Ingrid och frågar om ni inte
ska ta en gemensam resa till Kroatien
under sommaren. Det fanns en sådan
fin scen med en fiskrestaurang på en liten ö som visades i en smal film nyligen.
Den hade väckt Ingrids intresse. Du blir
nyfiken och googlar på restaurangen,
tar del av en intervju med ägaren som
beskriver livet i den lilla byn. Dit vill du
åka! Danmarkssemestern får vänta.
Men gud, vad många orter och hotell

och stränder…hur skall man orka välja…det får bli all inclusive till Kroatien
med Blue Ving istället.
Utbudet blir allt större inom nästan alla
områden. Det finns inte tre mobiltelefoner från varje tillverkare utan 40. Yoghurthyllan har fått ännu fler rader. En
Ipod finns i allt fler färger. Dagens konsumenter blir allt kräsnare och utbudet
exploderar både bland lyxvaror och lågbudgetalternativ.
Med Internet som distributionskanal skapas ännu fler valmöjligheter,
när lager kan centraliseras och ibland
försvinna kan utbudet breddas och bli
nästintill oändligt i sin anpassning. För
att synas i mängden måste företagen utveckla mer effektiva varumärkesvärldar
runt sina produkter och koncept
Samtidigt ser vi en ökad regionalisering och lokalisering, det gäller för företagen att känna till och anpassa sig
till olika kulturer och subkulturer. Ny
teknik möjliggör här en ny typ av lokal
närvaro även för de som är långt borta
och på Internet utvecklas den globala
byn på riktigt.

”Gratis”
Även om antalet morgontidningar
med prenumerationer som huvudsaklig försäljningskanal minskar, så
ökar de alternativa distributionsformerna.
”Gratis” medier i form av Internet och gratistidningar ökar. Egentligen så har de flesta morgontidningar alltid varit gratis – läsarna har bara betalat för att få leveransen
hem och annonsörerna har finansierat produktionen.
Mediekanalsexplosion & ökad nischning
Den visuella kanalen är full! 88 miljoner sajter, 50 miljoner bloggar, mer
än 10 miljoner epostbrev. Den överväldigande floden av data bidrar till informationströttheten.
Antalet mediekanaler ökar stadigt. Ljud,
text, bild förmedlas på allt fler sätt i allt fler
kanaler. Kanalerna som används för annonsbudskap ökar ännu snabbare. I vart och vartannat hörn av det offentliga och ibland även
det privata rummet hittar vi budskap av olika slag. Det gäller för ett varumärke att hitta
sin ”egen frekvens”, sitt eget sätt att utmärka
sig och detta driver på utvecklingen av fler
nischkanaler än mer.
Polarisering lågpris – premium
Med stöd av bland annat produktionsteknisk utveckling, globalisering och kopiering skapas fler
och fler billiga varianter av ursprunget.
När utbudet av billiga varor och tjänster
ökar samtidigt som människors inkomster ökar skapas utrymme att lägga pengar på annat. Extremt dyra varianter blir
Mogen trend

Tillväxttrend

foto: dan taylor/flickr creative commons

6 trender som berättar om gratis, branding och remix.

foto: tiago ribeiro/flickr creative ommons



Det dyra blir dyrare,
mer blir gratis och
kanalerna blir fler
Chris Andersons bok ”The Long Tail”
har satt namnet på en av trenderna.

också vanligare. Ett kilo salt kan kosta 5 eller 500 kronor kilot, en flygbiljett 1000 eller
100 000 kronor, en tv närmare 1000 eller
100 000 och varför köpa en stekpanna för
100 kronor när det finns en stekpanna på
Harrods för 1 500 000? Ingen har råd att köpa
det dyraste av allt och ingen behöver längre
köpa det billigaste av allt. Även tidningar kan
kosta 10 000 per år eller vara gratis.
Long tail & Remix
Chris Andersson lanserade termen
”The Long Tail” i boken med samma namn. Innebörden är att det blir
fler och fler smala nischer som kan överleva och hitta sina konsumenter. Exempelvis
kan gamla sortiment överleva längre och
smala specialintressen hitta en tillräckligt
stor målgrupp eftersom i princip hela världen blir en och samma kundgrupp via nätet.
Kunder och användare släpps längre in i utvecklingsarbetet och kan enkelt ”remixa” ursprungliga versioner av en produkt och därmed bidra till att allt fler produktvarianter
når marknaden.

?

Mer lokal information
”Det är roligt att se på tv, men det kan aldrig
ersätta det mycket äldre nöjet att kika genom
ett nyckelhål” 
Brigitte Bardot

?

Det lokala är unikt och det unika är
åtråvärt i en postmodern värld där
människor utforskar sina identiteter. Med stöd av den tekniska utvecklingen
så uppstår också möjligheten att rapportera
och konsumera från superlokala platser, ja
rent av det som händer på armlängds avstånd. Flera försök görs även att rikta innehåll och annonser mot människor baserat
på var personen i fråga befinner sig, via mobiler, IP-nummer med mera. Vi kommer att
få se en intensivare kamp mellan gamla och
nya medieaktörer om positionen som den
lokala guiden och experten.

trendtema  1: utbudsexplosion

trendtema  1: utbudsexplosionen

Nyckelbegrepp
för detta tema är:

Branding 2.0 – den totala varumärkesupplevelsen
Tidigare fungerade det att kraftfullt
annonsera ett budskap för att varumärket skulle etablera sig och flytta
sin position. Nu blir det allt viktigare att arbeta med hela upplevelsen, att tilltala fler
sinnen och att vara grundad på genuina historier och egenskaper. Samtidigt måste företaget etablera en nära relation med sina
kunder och bli kompis med dem. Det duger
inte längre att vara som en gammal släkting
som man har kontakt med vare sig man vill
eller inte.

?

? Osäker trend

Se, läs och hör mer

Vad innebär temat?
● Varor och tjänster har i dag allt kortare livstid

och kraven på individuell anpassning gör det allt
svårare att producera och lägga på lager. Just in
time blir det enda möjliga. När anpassningskravet
går för långt får tillverkarna fråga om kundens
önskemål inom vissa ramar snarare än att speci-

ficera vad som erbjuds. Biltillverkarna producerar
kundens eget mönster. En restaurang skyltar
med att de lagar ditt recept om de har råvarorna.
Samtidigt blir orienteringen i utbudsöverflödet
allt svårare. Ofta orkar inte konsumenten välja alls
och så blir det ”all inclusive” i stället.

● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
● Boken ”The Long Tail” av Chris Anderson.
● Chris Andersons artikel ”Free – Why $0.00 Is the
Future of Business” finns på www.wired.com/techbiz/it/magazine/16-03/ff_free.
● Boken ”Remix: Making Art and Commerce Thrive
in the Hybrid Economy” av Lawrence Lessig.



D

u sitter på fiket på lunchen,
dit du allt oftare söker dig för
att komma bort från kontoret. Uppkopplad via mobilen
jobbar du lika bra där som hemma eller
vid skrivbordet på arbetsplatsen. Nu är
du på jakt efter nya löparskor och med
hjälp av gps:en i telefonen och den nya
annonstjänsten som bygger på lokalt
sök tror du dig hinna med lite shopping
närmaste timman.
Skulle det dra ut på tiden kan du ju
alltid jobba klart hemifrån i kväll, SVT
Play gör det möjligt att strunta i vad
klockan blir innan du är klar, filmen
kan du se när som.
För ett par decennier sedan var samhället statiskt och uppdelat. ABC-områden byggdes för att föra samman arbete, boende och shopping. I dag är den
här sortens uppdelningar allt mindre
meningsfulla, vi arbetar i shoppingcentrum och framför tv:n, shoppar från
bussen eller på arbetsplatsen och umgås på kontoret och på caféer.
På samma sätt fungerar våra medievanor. Från att ha sett ett visst tv-program vid samma tidpunkt varje kväll
eller att ha läst samma tidning till samma frukost varje morgon, vill vi nu ta
del av olika medier när det bäst passar
oss och våra livsmönster.
Produkter är också mindre statiska
och dyker upp i ständigt nya produktvarianter. Övergången till immateriella
värden driver på rörligheten när varumärken och mjukvara lättare kan förflyttas än fabriker eller lastbilar.

2 trender som berättar om on-demand och overlay.

Nyckelbegrepp
för detta tema är:

● Från nätverk mellan PC:s till

nätverk mellan personer via mobila
enheter
● Från stillastående till rörlig konsumtion
● Från färdigpaketerat till oändliga
variationer
● Från fysiskt begränsat till gränslöst
● Från fast placerade till tids- och
platsoberoende tjänster

”När, var, hur du vill – On demand”.
Tidigare fanns fenomen som Hylands Hörna och Ingemar Stenmark.
”Hela” Sverige samlades vid en given
tidpunkt för att följa en given händelse via
ett givet media. Nu är var, när och hur mycket mer flexibelt och vi accepterar inte att inte
själva få bestämma vad som är sent eller tidigt, vad som är nära eller långt borta. Allt
flyter samman i tid och rum. Företagen anpassar sig efter det nya. Affärerna har längre
öppettider, allt fler dygnet runt. Call center
tar emot från andra sidan jorden.
Än i dag kan dock vissa händelser inom exempelvis nöjen och sport fånga stora grupMogen trend

Tillväxttrend

per människor i tiden. Om det däremot följs
via bild, ljud, text eller allt på samma gång
varierar.
Easy access, allt blir mobilt
Mobilen är inte längre bara telefon
eller SMS utan lika mycket en webbläsare eller epost-hanterare. I takt
med att bredbandshastigheten ökar och 3G
övergår till 4G fortsätter utvecklingen. Mobila enheter kommer att kunna allt mer, kommunicera, ta bilder, fotografera, filma, visa tv,
sända tv, betala, positionera, kommunicera
med andra produkter, ha inbyggda larm etc.
Med IP-utvecklingen och mobilerna följer nya

? Osäker trend

Sekai-kamerans teknik kan man se mer på Youtube. Se adress längst ner på sidan.

Vad innebär temat?

foto: martin adolfsson

● På den nya mediaarenan, som formas av de här



tjänster som bygger på så kallad ”remote service” eller service på distans, på ren svenska.
Det kan till exempel handla om att med hjälp
av mobilen och datorn få dietisten att i realtid
coacha med tips till matlagningen.
Med nya så kallade overlaytekniker i mobilerna knyter vi ihop den fysiska världen
med den virtuella på ett gränsöverskridande sätt. Rikta kameramobilen mot ett objekt
i din fysiska omgivning. Rikta den mot det
du vill betrakta på gatan, i köpcentrumet,
i skyltfönstret och få tillgång till information i form av text, filmsnuttar, SMS, nyheter, produktsortiment, priser, tips, erbjudanden med mera.

trenderna tenderar åtskilda medier och aktörer
att flyta samman och gränserna suddas ut. Mobiltelefonen och trådlösa nät leder till att begrepp
som tid och plats förändras. I engelsk litteratur
talar man snarare om timing och placing. Mobilreklamen börjar hitta sina former och annonsörer
kan stå i ständig kontakt med kunderna och till
exempel skapa tillfälliga erbjudanden. Det handlar
om att förstå var konsumenten befinner sig, både
fysiskt och mentalt. Till en början fortsätter vanliga Internetsökningar att öka men allt eftersom
växer sök- och annonstjänster fram som anpassar
sig än mer efter var man är och vilken situation
man befinner sig i.
Ökad rörlighet och gränslöshet påverkar våra
levnadsvanor och strukturer över såväl mediadygnet som måltidsdygnet. Laptopen i knät framför
tv:n är vanlig och accepterad under söndag till

torsdagkväll men inte på fredag och lördag. Detta
har visat sig påverka inköpsmönster och måltidskonsumtion såväl som mediekonsumtion. Fasta
måltidsmönster håller på att långsamt erodera
inte minst bland yngre människor i denna mer
rörliga och flytande värld. Frukosten försvinner,
eller flyttas utanför hemmet. Detta ser man inte
minst i en stark ökning av mat som kan ätas med
en hand på väg någonstans. Nyheter eller annan
information som ges vid vissa bestämda klockslag
i bestämda kanaler blir en fortsatt minskande del
av mediautbudet.
Den fysiska mötesplatsen får ökad betydelse
för konsumenterna. Ju mer digital och abstrakt
världen blir desto mer ökar intresset för det fysiska och känslomässiga. Samtidigt är den urbana
människan allt otåligare, två minuters väntan eller dötid i den fysiska världen måste genast fyllas
med virtuellt innehåll.

trendtema  2: från statiskt till rörligt

trendtema  2: från statiskt till rörligt

Mobilen knyter ihop
den verkliga och
virtuella världen

Jag gör det
när det
passar mig

Ericssons Organizer. Se adress nedan.

Se, läs och hör mer
● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
● Nokias variant på overlayteknik finns på http://
gizmodo.com/5053570/nokias-point-and-findhead+up-display-for-life-is-launching-in-beta
● Mobilföretaget Vodafones bild av framtida teknik
finns på www.vodafone.com/flash/future/
application/index.html
● Ericssons Organizer: http://www.youtube.com/
watch?v=8RqhAThgIfE&feature=channel_page



D

u kommer hem från jobbet och släpper väskan på
högen med direktreklam
innanför dörren. Alldeles strax ska dagens informationshets bytas mot Himalayamusik och
yoga. Skönt. Det blev sent i går kväll
med förberedelser för jobbet och ett
debattprogram på tv du inte ville
missa så du är trött.
I soffan sitter 14-åringen och spelar World of Warcraft och messar.
Det dånar från ipodens högtalare.
Du väntar med att ta på dig vuxenrollen och kommentera filtallriken
i soffan, sänker musiken något och
slår på tv:n istället. På bordet, under de fyra fjärrkontrollerna, ligger
en dagstidning med veckans måltidstips uppslagen.
I samma stund kommer du på att
det fattas ingredienser till dagens
middag och plockar upp mobilen
för att ringa sambon som förmodligen sitter i bilkön på väg hem. Du
noterar att du fått ett snabbt sms
från din kollega som undrar om ni
skall skicka offerten eller inte. Kollegan vill bara ha ett ja eller nej, avtalet är redan skrivet. Du skickar
ett ja samtidigt som du frågar 14åringen hur läget är. Inget svar. På
tv:n ramlar en fånig skådespelare och slår sig och du skrattar till.
14-åringen som har sneglat lite på
skärmen tittar upp. Ni växlar några ord innan du laddar musikanläggningen med Best of Himalaya
och gör i ordning kläderna för Yogapasset. Nere på rygg får du tag
på sambon och ordnar inköpslistan. Hon ber dig kolla en ingrediens
i tidningen och lägger på. Nu har
du 30 minuter för Yoga innan alla
kommit hem, nu går du in i sången…nu kan inget störa dig…

foto: david boyle/flickr creative commons

Dagens människa drunknar i information men törstar efter kunskap.
Samtidigt är mängden tid vi konsumerar information relativt konstant
vilket betyder att mer information
trycks in på samma tid. Vi måste reducera, sålla, sortera och strukturera information och vi börjar zappa
aktivt för att effektivt söka informa-
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Tv-kanalerna blir fler och alla
vill ha uppmärksamhet.

tion, något som yngre är betydligt
duktigare på än äldre.
Vi bläddrar genom den ena tidningen efter den andra, i stället för
att läsa den. Vi bläddrar mellan kanalerna för att se om vi hittar något
intressant. Vi slår på tv:n, radion
och stereon samtidigt som vi pratar i telefon, surfar på nätet eller läser en bok. I stället för att långsamt
och systematiskt ta till oss ett medium i taget så ”frigör vi oss från de
linjära mediestrukturerna och tar
oss ett bad i vårt eget utvalda informationsflöde”, som Marshall McLuhan uttrycker det.
Ett stort huvudbry för kommunikatörer och medier är att komma
underfund med hur man bäst kommunicerar med den zappande människan, eller Homozappiens Consumens som vi kallar henne halvt på
skämt halvt på allvar. I takt med att
vi får allt fler varor och tjänster att
välja på blir obeslutsamma och otåliga. I 57 procent av storstadsfamiljerna så vet ingen vad som ska ätas
till middag förrän samma dag. Allt
blir oplanerat och rädslan för att bestämma sig stor. Det kan dyka upp
bättre alternativ hela tiden.
Ser vi på faktiska mediebeteenden så finns också stora skillnader
mellan yngre och äldre. De yngre
är mer benägna att hantera information parallellt och zappa än äldre. Reklamen är insocialiserad och
betraktas som underhållning samtidigt som viss reklam är betraktad som rättighet och har sin givna
plats för att rätt mix skall uppstå i
informationsflödet.

● Överexpone-

ring, informationströtthet och
fallande prenumerationer
● Nix-beteenden:
Nej tack-skylt”,
nix-register,
pop-up-blocker,
Google-news,
betalkanaler.
● Begränsad
mental bandbredd, mer parallell mediakonsumtion
● Skapande av
individuella informationsbubblor
där endast de
rätta guiderna
får komma in (så
kallade Trusted
Thinkpools)

Alla medier vill vara
det bästa fyrtornet
2 trender som berättar om guider och morgontidningen.

Jakten på rätt guide
Överflödet ökar behovet av att orientera sig. Tyvärr så räcker det sällan
med en guide utan det behövs flera
för olika områden. Precis som vi har olika
rådgivare i de dagliga diskussionerna kring,
datorer, barnuppfostran, sjukdomar, bilar
och musikevenemang så finns det olika medier som försöker specialisera sig på att vara
respektive områdes fyrtorn, den man kan lita
på.
Vem guidar bäst bland guiderna? Vilken
guide passar just mig?

trendtema  3: homozappiens

trendtema  3: homozappiens

Att bläddra och zappa
sig genom livet

Nyckelbegrepp
för detta
tema är:

Morgontidningsprenumerationer minskar
Informationen hittar ständigt nya vägar. Prenumerationerna på morgontidningarna går ner, främst därför att
innehållet går att finna på andra platser, genom andra kanaler och vid andra tidpunkter.
Det är inte längre självklart att alla vill ha en
tidning varje dag ens om de får den gratis till
dörren. Delvis är det en generations- och åldersfråga. För framtiden är det emellertid en
tydlig trend det blir svårare att ta betalt för
morgontidningen i sin nuvarande form.
Mogen trend

Tillväxttrend

? Osäker trend

Vad innebär temat?

● Rollen som medieföretag håller på att för-

ändras. Det blir svårare att sälja envägsproducerat
material till en given målgrupp. Värdekedjan delas
upp mellan bland annat produktion, distribution
och guidning i olika nivåer.
Flera medieföretag talar om att bli innehållsredaktörer snarare än tidningar eller tv-företag.
Traditionella medier kommer att få en minskad
roll men blir samtidigt kanske viktigare än någonsin. Här finns kunskap om hur man möter behovet
av att skapa överblick och struktur. Använder man
kunskapen och resurserna rätt så kan det förtroende som byggts upp på hundratals år utnyttjas
så att konsumenterna fortsatt väljer dessa medier
bland andra.

Se, läs och hör mer
Traditionella reklammedier skapar ökade samarbeten för att undvika att konsumenten zappar
bort från reklamen. Till exempel samkör nu de
kommersiella tv-kanalerna sina reklamavbrott.
Annonsörer och marknadsförare söker nya vägar att synas i stället för att använda traditionella
kanaler. Man satsar mer på ”dold reklam” och
lägger kraft på att erbjuda information närmare
inköpstilllfället. Man nischar kommunikationen
mer och tänker i helhetskampanjer där samma
budskap trummas ut på många olika sätt i olka
kanaler.

● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
● Gå in i den virtuella tidningsvärlden på:
http://www.yoowalk.com
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P

å väg hem från jobbet ringer
telefonen och du får i uppdrag
att köpa citroner till guacamolen. I butiken står en stor låda
avokado alldeles bredvid citronerna
och du bestämmer dig för att ta en extra. På skylten står det Sydafrika men
eftersom du läst tidningen så påpekar
du för kassapersonalen att du inte litar
på att de kommer därifrån, du har läst
att de egentligen kommer från Israel.
Handlaren lovar att sätta upp en skylt
till nästa gång om det skulle visa sig
stämma. Du känner att det räcker som
förändring och köper avokadon trots
allt. På väg ut ur affären twittrar du ut
och tipsar fler om att be handlarna att
rätta till texten med ursprungsland.
På väg in i Nokias upplevelsebutik
laddar du hem salesfinder i mobilen
och uppmanar de fyra intressenterna/
medköparna på din mikroblogg att
göra sig redo för tidernas största prutning av priset på fem av Nokias senaste mobiltelefon. Du ber dem vara redo

att hjälpa dig med argument när nu
säljaren gett dig ögonkontakt och signalerat att han kommer strax.
När produktionsenheterna, distributionen och mediemiljön var begränsade kunde företagen styra på marknaden. De byggde upp starka varumärken
och “ägde” både produkten och kunden. Med tiden blev produktionskapaciteten och -kvalitén inte längre en begränsning och marknaden översköljdes av allt fler varor och tjänster. Som
en konsekvens har konsumenterna blivit så bortskämda att de blir mer impulsiva och tar det som erbjuds av den
som distribuerar bara det är bekvämt.
Nu när även distributionen och mediemiljön blir mer öppen och tillgänglig
flyttas makten i högre utsträckning
hela vägen fram till konsumenten. Det
är du och vi som har makten vilket också tidningen Time konstaterade när de
utsåg “You” till årets person 2006.

Företagen vill
helst ha kunden
fastspänd i knät

4 trender som berättar om kundrelationer och ROMI.
Jakten på relevans i marknadsföringen
Annonskunderna är inte längre beredda att betala för något de inte kan
få redovisat med siffror och statistik.
”ROMI” eller Return On Marketing Investment hamnar i fokus där alternativa betalningsmodeller växer fram; kostnad per order, per kontakt, per samtal, per klick, per
kundbesök… Att ta betalt per läsare i efterhand är ett annat alternativ som används.
Frågan alla ställer sig är: ser rätt person
reklamen vid rätt tidpunkt?
Överutbud leder till situationskonsumtion
valfrihetsbacklash
Överutbudet av varor och tjänster
har gjort konsumenterna vilsna och
oplanerade. Toleransen för att vänta sjunker och företagen försöker förenkla
och paketera sina erbjudanden för att det
ska bli lätt att orientera sig. De förtydligar
sin förpackning, att alla morgontidningarna gått över till tabloid är ett typexempel för
denna trend.
I de mest komplexa miljöerna börjar konsuMogen trend

Nyckelbegrepp för detta tema är:

foto: jeff widener/ap

● Information ägs av ingen och finns överallt
● Företagen äger inte sina varumärken utan måste ta
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hänsyn till vad kunderna tycker.
● Det handlar inte om att kunna producera mycket utan
om att vara attraktiv på marknaden
● Från push till pull. Företagen kan inte tvinga på någon
sin reklam eller vara, efterfrågan styr
● Gammal vana duger inte som modell, den som vill sälja
något måste förtjäna förtroendet.

Tillväxttrend

menterna bli blinda, de ser inte det som
finns framför dem om de inte är mentalt förberedda. Stormarknaderna är ett exempel, öl
bland hundmaten noteras inte alls.
Kunden tar makten
Kunden sitter allt mer i förarsätet.
Prisjämförelser kan göras i realtid
var som helst. Felbehandlade konsumenter kan sprida sitt missnöje till alla och
envar. Produktionskapaciteten, distributionen och mediemiljön blir allt mindre en begränsning. Det är kunderna som det är brist
på och framförallt deras uppmärksamhet.

Tidningen Time utsåg ”dig”
till årets person 2006.

Alla vill äga relationen till kunden
Allt fler företag försöker äga kunden.
Producenterna bygger egna butiker
för att komma närmare distributionsledet. Många försöker bli egna mediekanaler. Det startas kundtidningar och personaltidningar, företags-tv och webbplatser,
communities och kampanjsajter. Alla vill sitta med kunden i knät, helst fastspänd.

trendtema  4: från leverantörsmakt till kundmakt

trendtema  4: från leverantörsmakt till kundmakt

När alla får makt …

? Osäker trend

Vad innebär temat
● Marknadsföring och media har under lång tid

höjt tonen och ökat typsnitten. Dessa gamla tumregler gäller inte längre. Nu blir det allt viktigare
att lyssna och föra dialog med kunderna. Auktoriteter ersätts allt snabbare och det blir en allt
större utmaning att anpassa sig och vara lyhörd
men också långsiktig och tydlig.
Det ökade fokuset på Return on Marketing
investment (ROMI) leder till att annonsörerna sat-

sar hårdare på beteendedrivande kommunikation
än varumärkesdrivande eftersom det är lättare att
mäta effekten.
I en allt mer komplex marknadsföringssituation
vill allt fler annonsörer skapa partnerskap och dela
risken med utvalda mediapartners. Mediaföretagen måste bli affärsmän som erbjuds delägarskap
i annonsörens marknadsföringsbeslut.

Läs, se och hör mer
● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
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Din konkurrent är
också din bästa vän

E

n av dina favoritanställda har arbetat med
en av dina bästa affärsidéer och gått till en konkurrent. Du bestämmer dig för
att trots allt svara ja på en inbjudan till invigningen av deras nya
lokaler. Ett par år senare köper
han upp det bolag du arbetar på
i egenskap av investerare från ett
industrikonglomerat. Du kan inte
veta men hoppas att era relationer
kan vara till fördel i den pågående omorganisationen.
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Alla är dina konkurrenter, samarbetspartners, kunder, anställda,
chefer, leverantörer... Etablerade
strukturer och roller byts oftare
och oftare. Offentligt blir privat
och privat offentligt, branscher
flyter samman, ägarbilder förändras. Framgång genom att försöka
trycka ner sina fiender är en strategi på utdöende. Att förstå föränderlighet och anpassa sig efter ett
nytt affärslandskap blir däremot
allt viktigare.

Nyckelbegrepp
för detta tema är:
● Från homogena branscher till

branschglidningar
● Från likadana konkurrenter
till olika samarbetspartners
● Från kunder och konkurrenter
till konversation
● Från kunder och leverantörer
till nätverk
● Från värdekedjor till värdestjärnor

”Co-trenden”
I vissa sammanhang är dina värsta
konkurrenter dina viktigaste samarbetspartners. Även tidigare fanns det
branschföreningar men nu blir samarbeten
i allt fler former vanligare. Att vara en bra
samarbetare är en framgångsfaktor och det
gäller samarbeten med återförsäljare, konsumenter, leverantörer och konkurrenter,
även utanför den egna branschen. Då och
då sitter organisationer i samma båt och då
gäller det att man ror någorlunda i takt för
att komma dit man vill.
Många företag lever med en minskad långsiktighet och större osäkerhet. Den minskade lojaliteten hos kunderna innebär att man
inte kan ta dem för givna utan måste kvalificera sig varje gång kunden ska bestämma
sig för att köpa eller inte. Detta ställer ökade
krav på ett framgångsrikt idé- och utvecklingsarbete vilket bland annat sker genom
ett ökat antal strategiska allianser och partnerskap, mer eller mindre tillfälliga. Man
samarbetar med utveckling av delar av eller hela produkten för att sedan konkurrera
(Co-opetition) med varandra om att utveckla med egen design, mjukvara och kringservice etc.
Denna utveckling ökar även mellan annonsörer, vi ser mer av sammarknadsföring
där företag delar på marknadsföringskostnader, t ex genom att samarbeta i annonskampanjer och påtala varandras fördelar
(co-promotion).
Mogen trend

Tillväxttrend

foto: a booth/flickr creative commons

2 trender som berättar om länkekonomi och co-opetition.

Vännerna betyder allt i de sociala
medierna. För vissa betyder dessa
vänner så mycket att man gör
en mugg av sina twittervänner.

På mediearenan sker en utveckling där vi
kan se ett allt mer omfattande samarbete
mellan olika medier. Det gäller både det redaktionella innehållet samt vid annonsförsäljning.
Även ägandet av de etablerade medierna
fokuseras till ett fåtal aktörer.
Sociala medier (bloggar) får
ökat inflytande
”Do what you can do best and link
to the rest”.
De nya sociala kanalerna är som

?

lämpade för samarbeten på olika sätt. Inom
digitala medier pratas de mycket om länkekonomi, vilket innebär att man får betalt
för den trafik man genererar till en annan
sajt.
Många fenomen som växer upp i internetsfären har haft tidigare motsvarigheter i
den fysiska världen. Bloggen kan ses som en
variant av dagboken, bilddagboken som ett
fotoalbum, Youtube som tv. Kanske är också
sociala medier inte märkligare än mötesplatser som till exempel ungdomsgårdar. Människor samtalar och byter åsikter, grupperar
sig, minglar, kommer med inspel av underhållningskaraktär, personliga diskussioner
eller politik. Det nya är att de fysiska begränsningarna syns allt mindre. Helt plötsligt kan 10 000-talspersoner följa och ibland
delta i samma diskussion från olika delar av
världen. Fler personer får därmed möjlighet
att nå ut till många personer, något som var
förbehållet medier och journalister i stor utsträckning tidigare. Allt fler attraheras också av möjligheterna och skriver, filmar och
uttrycker sig i “molnet”. Ett antiauktoritärt
dialogsamhälle blir allt tydigare.
Ökad transparens leder också till att motkrafter mot företags oärlighet eller skenhelighet ökar runt om i världen. Rörelser som
Adbusters och snabbrörliga intressegrupper
eller enstaka kunniga individer blir maktcentra. På nätet skapar de lätt stor skada genom egna eller förvanskade reklamkampanjer som sprids sekundsnabbt.

trendtema  5: konversation

trendtema  5: konversation

Samarbeten är
enda vägen framåt
i den nya världen

? Osäker trend

Läs, se och hör mer

Vad innebär temat
● För mediemarknaden innebär Co-con-temat

att man måste rusta sig för fler samannonseringsprojekt men också för att företagskunderna blir
större och förmodligen färre genom sammanslagningar och branschglidning. Satsa mer på fler
redaktionella samarbeten och länksamarbeten,
gemensamma annonspaket och gemensam produktion. Problem kan komma att uppstå genom
att annonsörer går samman och gör konkurrerande produkter.
Bloggandet tycks ha blivit ett sätt för journalis-

ter att lära sig om det nya men det rymmer bara
spår av lösningen. Bloggandet är delvis en ny
form av en till många-kommunikation. Nyckeln
till framtiden ligger emellertid inte i att alla är
sina egna medier utan i den dialog som fomatet
har skapat, länkar, kommentarer, dialog. Den nya
kommunikationen behöver bygga på ömsesidighet och att man utvecklar budskap och innehåll
tillsammans med dem som tidigare betraktades
som mottagare.

● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
● Nielsen rapporterar om att sociala nätverk är
större än mejl: http://hd.se/it/2009/03/10/facebook-krossar-traditionell-mejl/
● Antalet användare fortsätter att växa på
Facebook: http://mindpark.se/2009/01/27/facebook-fortsatter-vaxa/
● ”Frälst på sociala medier” i Medievärlden
om Emanuel Karlsten som är webbredaktör på
Dagen.se: (http://www.medievarlden.se/mediefolk/mediefolk-2/8943-fraelst-pa-sociala-medier)
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rar fram på sina motorcyklar.
Undrar förresten om vinet från Stellenbosch kommit? Hemmalivs lovade
ju så stiligt på sin hemsida att de aviserar när flaskorna anlänt till Sverige
men det börjar dra ut på tiden. Känns
näst intill omöjligt att nyttja Systembolagstes tjänster när man vant sig vid
direktimport. Tur jag hittade rätt grupp
på facebook så snabbt. Det är inte så
himla enkelt att hitta folk med helt rätt
vinsmak direkt…
Det gamla samhället byggde mycket på traditioner och kulturella koder.
Alla hade en plats och förväntades hålla sig till den.
Den postmoderna människan är
präglad av ett samhälle i upplösning,
där friheten att skapa sin egen verklighet är stor och där vi är lämnade att
skapa vår identitet själva, oberoende av
ursprung, lokalitet eller historia. Vårt
”identitetsprojekt” blir centralt för vår
konsumtion. De kommersiella signalernas betydelse ökar när tradition och
ställning inte längre väger lika tungt
i statusjakten. Artefakterna eller våra
prylar blir betydelsefulla markörer som

signalerar vilka grupper vi vill tillhöra.
Den ökade mentala och fysiska rörligheten som allt fler lever i på jobbet och
privat gör oss duktiga på ständiga ”situationsbyten” och vi roar oss i högre grad
genom stilmatchning av kläder och beteenden mot olika situationer och grupper. Vi experimenterar och leker medvetet med olika roller och identiteter
och vi zappar allt oftare och snabbare
mellan dessa. Förmågan att vara flexibel har gjort oss till divider (dvs många
olika individer/roller) i stället för individer. Många, inte minst unga vuxna
och yngre har också lärt sig att utveckla
parallella virtuella identiteter i ett växande antal communities och nätverk. Vi
är överallt och ingenstans, här och nu
och ständigt långt borta.
Den postmoderna människan trivs
när den vistas i riktigt urbana miljöer, för där får mångfalden och kreativiteten luft och identiteter och livsstilar fritt spelutrymme. Här är utbudet
så stort att var och en har möjlighet att
tillfredsställa sin personliga preferenser och sätta sin personliga prägel på
allt fler varor och tjänster.

Vi blir utländska,
äldre, individuella
och mer skånska

5 trender som berättar om prosumenter och stamregler.
Åldrande konsumenter med nya vanor
Befolkningen över 65 ökar stadigt.
Framför allt de yngre pensionärerna har ett stort uppsving de närmsta åren. De största årskullarna går i pension
under de närmsta tre åren därefter fortsätter pensionärerna att stadigt bli fler och fler.
På sikt blir också 75+ en växande grupp i befolkningen. De nya gamla lever dock i många
fall ett liv som mer liknar dagens tonåringar, de reser mer, utbildar sig, gifter sig igen
eller lever som singlar i högre utsträckning
än tidigare generationer pensionärer. Många
drömmer om att få en andra vår, så länge
hälsan räcker till. Möjligen är förväntningarna väl höga på tillvaron.
Urbanisering – Skåne växer dubbelt
Urbaniseringen är drivkraften bakom många av de trender vi ser inom
konsumentbeteenden och marknadsföring. Det urbana är också den dimension som allt fler regioner strävar efter
att skapa för att locka den så kallat kreativa
klassen. I Sverige fortsätter urbaniseringen
att utvecklas och leder till att storstadsregionen Skåne fortsätter att växa mer än genomsnittet befolkningsmässigt. Inom Skåne ökar
pendlingen och var man bor eller jobbar spelar allt mindre roll.

teter utvecklar vi. Som människor har vi blivit
allt bättre på att anpassa oss och röra oss mellan de grupper som vi väljer att tillhöra.
Man kan tydligt se att globala varumärken och livsstilar genom mediernas försorg
och förstärkning driver på en framväxt av
globala konsumtionsstammar. Dessa har en
tendens att spänna över globen men bli allt
smalare nischade. Samma person kan vara
vd, Latte-morsa boendes på Ven, seglare och
biker och anpassa sig efter de olika identiteter, uttryckssätt och ”stamregler” som finns
i de olika sammanhangen.

Fler livsstilar och identiteter bejakas
Vi lägger allt större fokus på att särskilja oss från andra, odla våra egna
intressen och stilar oavsett det sociala
sammanhang vi lever i. På samma gång experimenterar vi mer med vår identitet och ju
fler sammanhang vi finns i desto fler identi-

Mångkultur och klasskillnader
Andelen svenskar med utländsk och/
eller annan kulturell bakgrund har
ökat stadigt över tiden. På senare år
har invandringen också varit hög. Den ökade mångkulturen beror också på att infödda svenskar reser över gränserna och tar in-

foto: never cool in school/flickr creative commons

Mogen trend
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Nyckelbegrepp
för detta tema är:

● Urbanisering och stortadslivsföring
● Från fasta till individuellt valda strukturer

och kultur
● Från materiell fasthet till mental flexibilitet
● Från auktoritärt till demokratiskt & mångfacetterat

Varumärkena driver på identiteten. I Kina
startas fejkvarumärken, bara för att
komma närmare varumärkesidentiteten.

Tillväxttrend

tryck från en allt mer global värld.
Allt fler instanser ser möjligheter med en
multikulturell marknad, inte minst handeln
då där finns andra konsumtionsmönster och
vanor. På samma gång ökar spänningarna i
samhället i takt med större skillnader, dålig
integration och ett ökat utanförskap. Klyftan vidgas mellan svenskar och invandrare,
höga chefer och arbetare, de som har jobb
och de som inte har, friska och sjuka, högutbildade och lågutbildade.
Me-making (Me-tailing & Me-branding)
Vi vill vara så individuella som möjligt i våra val och marknaden för
masskräddarsydda varor och tjänster ökar (Me-tailing). Konsumenterna blir
allt aktivare i att designa och anpassa produkter och tjänster efter sina egna behov
och krav. Det som man själv har varit med
om att utforma blir mer värt (ökat självförverkligande).
”I wikinomin är det användarna som producerar och investerar sin kunskap och tid.
De är prosumenter (producerande konsumenter) eller anvesterare (användande investerare).”
Utvecklingen har gått från prylar till tjänster till upplevelser. Nu ser vi också ett allt
större fokus på Me-making. Vi är inte längre nöjda med upplevelser i form av yttre intryck som främsta mål med vår konsumtion.
Nu vill vi utvecklas själva. Vi vill bli en bättre version av oss själva. Vi strävar efter att
skapa ett bättre jag. En bättre fotbollsspelare, partyminglare, vinkännare, skribent eller konsument.

?

trendtema  6: från modern till postmodern

D

et är måndag morgon. Dags
att ta på klackarna och läppstiftet igen. Helgens jordfräs
är långt från verkligheten på
kontoret. Måste komma ihåg att köpa
ny nagelborste, det duger inte med svarta ränder längs nagelbanden på styrelsemötet på torsdag.
Undrar förresten varför sms:et om att
Bron var stängd inte kom fram i går
kväll. Extremt irriterande att behöva
köra upp om Helsingborg för att hämta dottern på stationen efter en hel dag
i trädgården. Måste kolla uppdateringarna. Och höra med Anna som börjat
jobba i Danmark hur ofta sånt händer
egentligen. Man är ju helt beroende av
att tågen funkar när barnen ska fram
och tillbaka till kompisar i hela regionen.
Det skall bli skönt när man äntligen
kan ge sig ut på vägarna med motorcykelgänget igen. Minns förra sommaren
då vi skrämde slag på två Latte-morsor vid en glasskiosk. De trodde nog att
vi var ett riktigt MC-gäng. Sambons
nya Anti-Nazihjälm gjorde nog sitt till.
Tänk vad två revisorer, en jurist och tre
lärare kan ge för intryck när de dund-

foto: caveman 92223/flickr creative commons

trendtema  6: från modern till postmodern

Postmodernisten trivs i stadsmiljön

? Osäker trend

Vad innebär temat
● Ett postmodernt, rörigare och mer förvirrande

samhälle växer fram. En multikulturell smältdegel där alla strukturer bryts och där ålder eller
bostadsort blir mindre viktigt än roller och grupptillhörigheter.
Konsumenterna strävar efter att utvecklas
och bli en bättre version av sig själva. Denna
utveckling kommer leda till ett mer kontrastrikt
samhälle med många nya utmaningar inte minst

för marknadsförare och mediaaktörer. Man måste
hitta nya sätt att ”skära” kunderna och öka konsumentkunskapen. Marknadsförarna har större behov av att använda kvalitativa analysmetoder som
etnografi och deltagande observationer som ger
ökad förståelse för kundens olika sammanhang.

Läs, se och hör mer
● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
●
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D

u väntar otåligt på att
få åka på drömsemestern. Äntligen skall vi
få gå i samma butiker
som de i ”Sex and the City”. Fast
min väninna säger att det inte
gäller längre. Undrar vart man
skall gå i New York så att man
inte missar några toppupplevelser? Måste söka på nätet. Barnen
säger att skolkompisarna tycker
vi är miljöbovar och undrar hur
mycket koldioxid vi kommer att
släppa ut.
Du tänker på dina vänner som
för ett tag sedan hittade drömvillan. Drömbilen var redan beställd
och drömbåten bara helt plötsligt
realistisk. Efter en tid så konstaterade de att det plötsligt inte var
lika kul att köra drömbilen upp
till drömvillan längre och båten
hann de aldrig åka ut med. Nu
säger dom att man inte skall ha
så mycket prylar. Det tar bara
energi.

Efter att ha studerat civilisationer
som försvunnit under de senaste
årtusendena så konstaterade Fred
Pollak att det finns en gemensam
nämnare: Samtliga saknade en vision om framtiden. Dagens samhälle karaktäriseras allt mer av
att framtiden och drömmarna är
nästan det enda vi fokuserar på.
Drömmen om vem vi kan vara är
viktigare än vilka vi är. Vi köper
drömmar och känslor av framgång och lycka. Vissa hävdar till
och med att vi anser oss ha en
medborgerlig rätt till lycka som
individer. Känslor tankar, drömmar och förväntningar blir allt
mer styrande för människor och
marknad. Kanske har ekonomin
blivit lite av en institutionaliserad placeboeffekt. Det vi som individer subjektivt känner är mer
verkligt än allmänhetens objektiva fakta.

Den som upplever
mest innan man
dör vinner

4 trender som berättar om eco-action och fun-morality.
Exklusiv 2.0 – Demokratisering av lyxen
och förstärkning av identiteten
Exklusivitet innebär att kunna skilja sig från mängden. Tidigare byggde
exklusivitet mycket på pris. Det som
var dyrt begränsade tillgången för den som
inte hade råd. I massexklusivitetens kölvatten
förändras detta. När statusprylarna har blivit
lättillgängliga för alla söker de traditionella
lyxaktörerna nya vägar för att få ”äkta vara”.
Lyx handlar inte längre bara om det som
går att köpa för pengar utan kan lika gärna
handla om att kunna beställa in en alldeles
speciell sorts kaffe. Att ha kunskapen om var
man kan hitta den perfekta espresson innebär lyx. Bara den som vet kan hitta koden
på klädesplagget som visar vilket varumärke
det är. Detta innebär att de personliga nätverken blir allt viktigare. Att vara utvald och
inbjuden i en exklusiv skara innebär den nya
lyxen, det är inte pengarna som avgör utan
kontakterna. Tid är också en exklusiv vara –
att kunna prioritera sig själv och hinna med
det man verkligen vill göra – som att läsa en
god bok eller tidning.
Ökade krav på upplevelser
Att tilltala fler och fler sinnen blir
allt vanligare för att fördjupa och
förlänga upplevelser. Man pratar i
dag om upplevelser i form av välbefinnande och lycka, kvalitet och trovärdighet, saker som alla är svåra att bedöma. Ibland kan
också svåra upplevelser vara intressanta under kontrollerade former. Äventyrsresor och
fjällvandringar används för teambuilding
och egen utveckling.
Mogen trend

Nyckelbegrepp
för detta tema är:

foto: kyrre lien

● Från Aristoteles till Platon, idésamhället är det
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mest verkliga
● Från behovsekonomi till begärsekonomi
● Nextopia och Kicksökande, ”nästa upplevelse
blir alltid den bästa”
● Från kvalitet till trovärdighet
● Från prylar till symboler
● Demokratisering av lyx och vardagslyx

Tillväxttrend

med alla märkningar av varor. Vad är egentligen bra för miljön och vad är vilseledande
miljömarknadsföring?
En sak är nog de flesta övertygande om:
allt fler eftersträvar en omställning mot
ett hållbarare samhälle. Det är bara frågan
om hur snabbt och hur genomgripande det
kommer att ske.
Rörligt ökar – visualisering
Visualisering och bildkommunikationen har aldrig varit mer påtaglig
i det kommersiella samhället än nu.
Vi lever i en utpräglad bildkultur. Gårdagens
textintensiva reklam har ersatts av symboler och logotyper. Konsumenterna har en så
stor kommersiell förförståelse att det räcker
att se Nikes ”swosch” för att förstå att det är
Nike och vad den står för.
Nästa steg i den kommersiella kulturen är
att ersätta statisk bild med rörlig för att höja
upplevelse och inlevelse. Rörlig bild blir allt
billigare att producera och därmed allt vanligare på allt fler platser i konsumenternas
vardag. Konsumenterna nöjer sig inte med
att bli styrda till ett specifikt format. Ibland
är det bäst med rörligt, ibland bara text, bild
eller ljud och ibland flera samtidigt. I upplevelse- och nöjesindustrin såväl som i butiker,
hotell med mera satsas det mer på involverande bildmiljöer som konsumenterna kan
gå in i. Allt för att höja känsla och upplevelse. På sikt kommer även lukt, smak och känsel i marknadsföringen.

?

Kunskapen om var den perfekta
espresson finns innebär lyx.

Somliga forskare pratar om att vår moral
förändrats till s k Fun-morality, dvs den som
har roligast och upplever mest innan han
dör vinner och att vi därmed ständigt är på
jakt efter nästa kickupplevelse. Det kommersiella värdet ligger mer och mer i förberedelserna inför upplevelsen, då vi väntar och
suktar.
Eco-action
Miljöfrågorna fortsätter att vara aktuella delvis som en följd av varmare
klimat. Miljöargumenten blir viktiga
i vår konsumtion. Det betyder däremot inte
självklart att all konsumtion som sliter på
miljön är negativ, eller att alla varor som anger miljöskäl är bättre. Miljömedvetenhetet
är i många fall att betrakta som dyrt och exklusivt. Dessutom kan det vara förvirrande

?

trendtema  7: från verklighet till drömsamhälle

trendtema  7: från verklighet till drömsamhälle

Drömmen om vem vi
kan vara är viktigast

? Osäker trend

Läs, se och hör mer

Vad innebär temat
● Dagens konsumenter växer upp i en ekonomi

som på ett antal decennier utvecklats från behovsstyrd till begärsdriven. Drömmar är mer
förgängliga än produkter samtidigt som de också
kan vara mer långsiktiga.
Som människor kan vi snabbt flytta fokus och
intresse till nya fenomen, tekniker, modetrender
etc. Att tilltala sinnena och artefakter (symboler)
kommer att bli viktigare i framtiden.

Kraven på marknadsförarna ökar när det gäller
att bygga upplevelser och förmedla åtråvärda
drömvärden med sin kommunikation. Det blir
viktigare att välja rätt medier, sammanhang och
miljöer för att förmedla rätt känsla i reklamen.
En förändrad syn på vad exklusivitet är leder till
ökade krav på kundförståelse och kulturvetenskapliga kunskaper.

● Vill du läsa mer om varje trend?

Gå in på http://nuochsen.wordpress.com/
● Dansa med ett hologram med hjälp av Ericssons Exciter: http://www.youtube.com/watch?
v=PYCycOSoPfQ&feature=channel_page.
● Skicka dofter med hjälp av Ericssons Harmonizer: http://www.youtube.com/watch?
v=-JBe6YUop7s&feature=channel_page
● Kate Moss som hologram på modevisning:
http://www.youtube.com/watch?v=jIcsYBZSQ48
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En omvärldsanalys
i bilder

Den 9 januari 2009 hade omvärldsanalysgruppen sitt första möte och det har
blivit många sedan dess. Och i maj fick
anställda i Sydsvenskan-koncernen och
på HD sätta sig in i arbetet. Här är bilder
från några av mötena.

Åsa Nicander och Ingrid Runsten skriver ner sina tankar
om scenarierna vid HD:s kommunikationsdag.

Dick Staffas berättar om tidslinjen över framtiden de
kommande femton åren. Åsa Nicander lyssnar.

Sydsvenskans chefredaktör Daniel Sandström lyssnar vid
en workshop i Helsingborg.

Omvärldsanalysgruppen med folk från Sydsvenskan, HD,
City och Mindpark vid sitt första riktiga möte.

Patrik Andersson (Starcom) diskuterar med HD:s Thorbjörn Kairos Futures Jörgen Jedbratt förklarar detaljer för JoFalk medan Katarina Liljenberg flyttar post-it-lappar.
nas Lundberg, Lars Johansson och Tommy K Andersson.

Anställda på Sydsvenskan lyssnar när omvärldsanalysgruppen på tidningen beskriver trenderna.

Herbert Tinz och Jannik Hansen läser tidslinjen över axeln på Åsa och Ingrid.

Kristian Nilsson och Anna Bergenström läser om ett av
trendtemana.

Brith Lindahl, Therése Persson och Sofia Nilsson diskuterar scenario 1.

Sofia Nilsson, Sara Leijman, Magnus Ericsson och Therése
Persson diskuterar.

Googles sätt att använda sponsrade länkar berättade
Tommy K Andersson om för Sydsvenskananställda.

Magnus Kempe, Åsa Nicander, Ingrid Runsten, Herbert
Tinz diskuterar den framtid som illustreras i tidslinjen.

Tommy K Andersson pratar inför anställda på Sydsvenskan.

Jonas Lundberg (Linköpings Universitet), Jon Goland
(TU), Lena Victorin (TU) och Patrik Andersson (Starcom)
var inbjudna gäster vid en workshop och tyckte till om
framtiden. Mattias Pehrson (Sydsvenskan) i mitten.

Boris Meijer och Lasse Mauritzson funderar över trendtema 2 ”från statiskt till rörligt”.

Boris Meijer och Lasse Mauritzson analyserar vilken roll
HD skall ha i respektive scenario.

Dick Staffas, Sören Karlsson, Kersti Forsberg och Daniel
Sandström i diskussion vid en workshop.

Herbert Tinz och Jannik Hansen diskuterar tidslinjen och
kompletterar med ytterligare kommentarer.

Sara Leijman skriver ner nya idéer som dykt upp kring
trendtema 7.

Jörgen Jedbratt från Kairos Future talade på kommunikationsdagen på Sydsvenskan.
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foto: noah berger/ap

”Medierna är förlängningar av oss
själva. De är bärare av vad vi vet,
vad vi tänker, vad vi drömmer om
och de transaktioner vi genomför”


Regis McKenna

Men framtiden, då?
N

u är det dags att med utgångspunkt i omvärldsanalysen försöka blicka bortom hörnet och lite
längre fram. Vi kan aldrig veta säkert hur framtiden kommer att utveckla sig.
Ändå måste den som vill vara med och forma den våga skapa hypoteser av hur framtiden kan komma att se ut. De företag som
lyckas hålla liv i det strategiska samtalet om
vart utvecklingen kan tänkas vara på väg
långsiktigt tycks dessutom ha en bättre förmåga att klara sig.
När vi inom medieföretagen i Skåne nu står
inför uppgiften att förbereda oss för framtiden har vi två val: antingen fokuserar vi på
allt vi inte kan veta och fortsätter som vi alltid har gjort, eller så använder vi oss av de
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stora övergripande, tunga utvecklingsprocesserna, trenderna, och tar dessa som utgångspunkt för ett antal genomtänkta tankar, förslag, idéer om hur framtiden kan tänkas skilja sig från nuet och från historien.
För det är framför allt skillnaden mellan i
dag och i morgon som vi behöver få en uppfattning om. Det är denna skillnad som vi
måste kunna möta och bemästra.
Med dessa framtidshypoteser som grund
kan vi sedan utvärdera vår egen verksamhet,
våra egna koncept och produkter för att se
om de är ”framtidssäkra” i betydelsen att de
har förutsättningar att möta den framtida
utveckling som dagens trender och skiften
pekar på. Kvar i bakhuvudet måste vi dock
hela tiden ha medvetenheten om att även

det oväntade, ja till och med det ”omöjliga”
mycket väl kan inträffa.
Så använd din kreativitet och fantasi och
följ med till ett antal möjliga, och i många
fall troliga, framtider som omvärldsgruppen
jobbat fram under vintern och våren. Först
beskrivs det som kan sägas utgöra en någorlunda säker utveckling baserad på analyser
av trenderna och framtidsdiskussioner i
gruppen och med utvalda externa experter.
Allt är dock inte lika ”förutsägbart” och
i avsnittet ”Scenarier” beskrivs några olika
alternativa utvecklingar som skulle kunna
förverkligas fram till år 2020. Här har vi mer
dragit utvecklingen till sin spets för att undersöka alternativa utvecklingsspår.

intro: tidslinjen

intro: scenarier och tidslinje

Hur ser framtiden ut? Exakt vad kommer
att hända i mediebranschen de kommande
sexton åren? Med hjälp av externa experter,
trendanalyser och diskussioner inom omvärldsgruppen har vi plockat fram ett tidsschema
över de kommande åren. Men allt är kvalificerade
gissningar, inga fastslagna sanningar.

Vad händer
fram till år 2020?
Befolkning och  livsstil
● Om tio år känns det traditionella ”nationalstatsprojektet” allt mer förlegat. EU med
flera arbetar redan idag hårt för att skapa
nya dynamiska regioner som inte hämmas
av gamla landsgränser, vi rör oss mot allt
starkare och mer självstyrande regioner.
Människorna blir allt äldre och andelen
yrkesverksamma i befolkningen minskar.
Bristen på arbetskraft kommer att bli kännbar under perioden fram till år 2020 och alla
traditionella industriländer kommer att ha
liknande problem. Arbetskraftsimport och
höjd pensionsålder blir följden även om vi
för stunden ser stigande arbetslöshet.
Vi flyttar hemifrån senare, är äldre när vi
blir föräldrar första gången och vi utbildar
oss allt längre tid.
Unga vuxna och pigga seniorer är två grupper som redan börjar märkas mer och mer
i medier och i konsumtion. Under de kommande 12 åren kommer dessa nya grupper
att växa i både antal och betydelse. Till detta kommer den allt mer inflytelserika gruppen av unga tonåringar (cirka 8-14 år,) ibland
kallade ”tweens”, som är välinformerade och
både har egna pengar och stor påverkan på
mammas och pappas konsumtion.
År 2020 är marknaden anpassad till dessa
tre nya och starka konsumentgrupper.
Mediekanalsexplosion och komplexare
konsumenter
● Vi lever i en värld av överskott på information och underskott på köpvilja. Den framtida konsumenten är svårfångad, illojal och
tekniskt sofistikerad, en utpräglad så kal�lad Homozappiens som kompenserar för sin
begränsade mentala bandbredd genom att

nyfiket och lekfullt experimentera med nya
medier. Ny teknik ger dessutom allt större
möjligheter för konsumenterna att välja bort
reklam. I Sverige förväntar sig 46 procent att
slippa reklamen i framtidens tv och närmare
40 procent förväntar sig att bara betala för
det man vill se.
Yngre betraktar i betydligt större utsträckning än äldre reklam som en sport eller som
underhållning och man ser varumärken som
något som kan matchas mot vars och ens olika identiteter. Att alla har olika identiteter
och spelar olika roller vid olika tidpunkter
i livet är en självklarhet. Framtidens konsument har utvecklat ännu fler roller att vara
och verka i och förväntar sig rätt tilltal till
rätt roll vid rätt tidpunkt.
Reklamen sköljer över samhället och människor slutar lyssna på budskap som kommer från någon man inte känner eller litar
på. Så kallade fyrtorn blir jätteviktiga som
tillförlitliga kanaler. Fyrtorn kan komma i
olika skepnader; ett media, ett varumärke,
en bloggare, en god vän, en bra utformad
sajt eller något helt annat. Framtidens fyrtorn blir helt enkelt vägen mellan säljaren
och den tilltänkta kunden.
I denna nischade värld där samma budskap måste paketeras på olika sätt för att nå
fram till olika människor präglas medielandskapet av kanalinflation (varje kanal för sig
kommer att bli mindre och mindre värdefull
och man kommer att behöva kombinera fler
och fler kanaler för att uppnå samma värde
som tidigare). Alla stora aktörer måste ha
en extremt väl genomarbetad strategi där
varje kanal som används kommer att ha sin
roll och sina mål och kombinationen är vald
för att olika kanaler skall stödja varandra på
bästa möjliga sätt.

Samtidigt är framtidens konsumenter inte
passiva utan medskapare. De vill publicera
sig, skapa tv, påverka tidningar, utveckla
egna kanaler, producera media och reklam.
De är kort och gott prosumenter (producenter/konsumenter).
Inget unikt – bara remix
● Stora delar av informationsindustrin har
redan fått inse att det inte går att stänga ute
de allt mer kunniga konsumenterna från
skapandet och produktionen. Företag som
Apple har blivit tillrättavisade av sina egna
användare vid ett flertal tillfällen med kommentaren att deras tekniker ändå inte kan
tillräckligt mycket om produkterna för att
det ska vara lönt att släppa in dem på användarnas egna utvecklingsforum.
Dessutom försvinner inte längre tidigare generationer av produkter eller budskap.
Sökmotorerna och de sociala medierna
slänger aldrig något. Tidigare var det svårt
att göra avtryck, att förändra och lämna efter sig något beständigt till eftervärlden. Nu
är det svårt att radera någonting. 2020 har
vi en totalt demokratiserad produktion och
distribution. Förmodligen blomstrar då också främst de medier som klarar att vara ”Remix-medier”.

Läs mer

● Fundera gärna ut egna bidrag till tidsschemat.

Eller kom med synpunkter på befintliga förändringar och de årtal då de får genomslag! På HD höll inte
alla med när de fick läsa tidslinjen för första gången.
Läs deras inlägg på:
www.nuochsen.wordpress.com
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…marknadsförarna
● ”Few

senior-executive positions will be subject to as much
change over the next few years
as that of the chief marketing
officer”


Mc Kinsey Quarterly

Marknadsförarna kommer att
utsättas för stora förändringar
i sin roll de närmaste tio åren.
Frågar man svenska marknadschefer vad de tror blir viktigast
för framtiden får man följande
lista till svar:
● Co-creation
Kunderna får vara med i
både produktutveckling, marknadskommunikation och relationsbyggande)

● Precision och mätbarhet
● Segmentering på nätet

Avancerade målgruppsmodeller som styr rätt reklam till
rätt grupp vid rätt tidpunkt.
● Ökad konsumentförståelse
Annonsörer och mediakanaler måste jobba med livsstilsstudier och etnografi.
● Nära relation till kund
Den som har positionen närmast kunden och har förtroendefulla relationer vinner.
● Kontroll
… på att budskap som kommuniceras i allt fler kanaler
harmonierar med varandra.
Aktören som kan hantera spekulationer och sociala mediers
granskningar av företag och
kampanjer vinner.

● Modellen illustrerar en demokratiserad produktions- och distribu-

tionslogik. I musikproduktion och annan kreativ industri är det inte
ovanligt att de ursprungliga kreatörerna släpper in kunniga förtrupper
(som dj:s eller professionella IT-användare). Dessa blir ambassadörer
som ”remixar” material, eller ger det skapade en personlig touch.
Riktiga entusiaster följer noggrant utvecklingen och vidarebefordrar
eller adderar ytterligare något till det som producerats innan det når
den bredare, passivare konsumenten. Systemet tillåter också signaler
genom feedbackloopar (de smalare pilarna inne i de tjockare. För
medieaktören/kanalen handlar det om att bli en kreativ scen där man
värnar om de professionella användarna och särskiljer de entusiastiska
mediekonsumenterna från de mer passiva.
Figuren bygger på en modifierad verision av Chris Anderssons figur
Architecture of participation, s 84, The Long Tail.

Medieproducenter

Remixers, dvs
proffsbloggare

2009

Origin
al med
ia
d media
Remixe

Remixed media

måste vara närmast hjärtat på
våra konsumenter i framtiden.
Vi måste komma in ett tänkande som bygger på var folk speglar sig och vad de identifierar
sig med. Jag är Sydsvenskanläsare eller Veckans affärläsare. Människor kommer att konsumera en helvetes massa media i framtiden och då kommer
relationen och världsbildsbyggardelen bli viktigare och viktigare”

 Pontus Schultz. Chefredaktör

Veckans Affärer

Medieföretagen måste:
● … hitta vägar för att tillfredställa marknadsförarnas behov på ett eller annat sätt. Det
handlar om att skapa bättre målgruppsanpassning och
åstadkomma mindre spill i reklamsatsningarna, annars försvinner reklaminvesteringarna
dit där den förmågan finns.
● … utnyttja möjligheten att bli
en scen och arena som erbjuder fler mötespunkter mellan
annonsörer och kunder (såväl
virtuella som fysiska).
● … ta rollen som fyrtorn med
utvidgad medlarfunktion/
matchmakingroll mellan säljare och köpare.

2010
2009

2011

Bättre mobilt mobilt
bredband

rollen som konsumenternas själfulla språkrör och spegel i olika samman2009
2011
hang. Det ska vara mediernas
mobilt
mobilt
självklara rätt att snabbt och effektivt kommentera, lyfta upp
och publicera väsentliga guldkorn i nyhetsflödet och den sociala nätverkskonversationen.
Den framtida konsumenten
kommer troligen att välja att
konsumera medier och information på ett sätt som skulle kunna sammanfattas enligt
följande praktiska formel: Värde = Fiesta.
2020
Detta2013
innebär:
Reklam
hologr.
● Färskhet
(Hur tidigt får jag
informationen?)
● Interaktivitet (Hur får jag
vara delaktig i dialogen?)
● Exklusivitet (Bara för några
få, jag vill känna mig utvald)
● Sinnlighet (Design, känsla,
alla sinnena vill vara med)
● Tillgänglighet (Bekvämt och
begripligt)
● Anpassning (Relevans för
just mig)
De medieföretag som praktiserar FIESTA-formeln och kan
möta de punkter och krav som
marknadsförarna/annonsörerna ställer har sannolikt väldigt
mycket att komma med 2020.

2013

Reklam
Miljörörelsen
mobilt
växer

● Mobilt

● …förtjäna

2020

2025 hologr.
tidn. borta

Remix
...eller...
Bredare publik
Passiv målgrupp

2015
Build-A-B

levererar
upp till 150
Mbit/s.
Källa:
Gartner group, Ericsson,
Gsm Ass.
2025
2015
Papper,
tidn.
borta nej tackexperim.
● Allt fler känner ett ökat
2013
obehag inför det svällande pappersflödet Reklam
i hemmet. Det ger effekter som
att fler säger nej tack till
reklam i brevlådan men
också att fler minskar
på papperstidningsprenumerationer generellt.
Samtidigt ökar kraven på
miljövänlig dator/mobiltrafik. Internet börjar
så sakta betraktas som
2013
2014
utsläppsbov.
Tv-tablå
biom. sc

verkningar präglar debatten och stjäl fokus från
miljöfrågorna. I det dolda
har miljörörelsen vuxit
och människor ställer
ökade krav på alternativ
i sin vardag.
2015 (Ekomat,
ekokläder,
eko- och lokalBuild-A-B
producerat)

2013

2014

2012

2015

2015
Alla komm.

2011
fickdator

● Mobilen
biom. sc

flyttar ut på
nätet i form av
mappar/filer
(delbara med
andra) och programvaror.
		

Multijournalister
tar över

● En allt större mängd
2012
2017
tidningsföretag hyrBeam
in mulmappar
me up

tikompetenta journalister
istället för att ha egna.

inte längre
i centrum.
DessaDet
är svårare,
dia är digital.
har men jag lekte lite med tanken...
Det handlar
ökat från 50 procent
lika mycket
2007. 2014
om små
Analog
Källa: World
Association
fickdatorer, tv-apparater,
avkoppling
of News
spelkonsoler, underhållningssystem för bilar, kameror,
...eller...
navigatorer etc. Alla apparater
uppkopplade till nätet.
2012
2012
2017
nytt
2-3 dagars
mapparGoogle lanserar
Beam me
up
● Någon( t ex Google)
lanserar detaljhandelsutbudssannonssök.

Tidningarna
vill ha event

● Eventsektorn en växande

del av mediemarknaden
och utnyttjas av allt fler
tidningsaktörer.

Folk vill ha
objektivt material

● Gränserna mellan reklam

och redaktionellt material
har lösts upp på många
håll. Som en reaktion ökar
efterfrågan på objektivt
material.
2015
2015

2025

● Beteendestyrd
mobilt annonsering
tidn. borta

experim.

på nätet är en självklarhet
bland de större aktörerna.
2009

2011

Ännu
mobilt bättre
mobilt
mobilt bredband

...eller...

dataspel beräknas omsätta

2025
2015
2015
SEK årligen i Build-A-B
tidn. borta 3-5 miljarder
experim.

världen. World of warcraft
och andra giganter inom
internetspelande är det
som golfen varit för de
äldre, det nya sociala tidsfördrivet.
2014
2012

2013
Tv-tablå

Nya annonsmäklare

● Det har vuxit fram aktörer

som ser sig som mäklare som
bättre än traditionella medier
kopplar samman och skapar
affärer mellan köpare och säljare på en lokal marknad.
Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
2014

biom. sc

Superlokala tjänster

● Allt fler aktörer som erbjuder superlokala tjänster och
superlokal annonsering,
2013
2020 som
Reklam
hologr.
tex Google genomför
i USA
just nu.

2
f

● Reklam i olika former av

levererar
upp till 300
Mbit/s.
2020
hologr.

2015
Alla komm.

Build-A-B

WoW istället för golf

● Mobilt

2013
Reklam

2017
Beam me up

mappar på nätet

● 66 procent av all me-

2009
mobilt

2012

● Hårddisken

2-3 dagars

Beteendestyrd
annonsering
2011

Här fortsätter framtiden

2015
2011
2-3 dagars
mappar
Hårddisken
blir
Alla
komm.
fickdator

Tv-tablå
biom. sc
experim.
Semantisk
webb Build-A-B

slår2014
ut mobilerna 2012

2020
2013
hologr.
Digitalt,
ja tack Tv-tablå

Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
2014
Analog
avkoppling

2015

2012

● Den sociala webben uppnår mognadsstadiet. Den
semantiska webben, tar fart.
Innebär att datorn själv tolkar
innehållet på en webbsida och
automatiserar mycket av den
egna arbetsinsatsen vid t ex
sökningar.
2015
2011
Alla komm.
fickdator
Fickdatorerna

● Den finansiella krisens

Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
Aktiva entusiaster
2014
Hobbybloggare
Analog
avkoppling

2015
experim.

2011

Mediekonsumenter
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Original
media

Original media

● ”Det som är helt klart är att vi

2025
tidn. borta

…om du händelsevis råkade missa den

… mediekanalerna

Medierna blir remixade

Ursprungliga
kreatörer

En snabbresumé av framtiden…
2011
mobilt

tidslinjen: 2009–2012

intro: tidslinjen

Framtida
framgångsfaktorer för…

2009
mobilt

2015
Alla komm.

2012
mappar

2-3 dagars

20
Be

Tidning 2 gånger
i veckan

2013
Tv-tablå

● Ett antal2014

biom. sc
6-7 dagarstidningar
har övergått till 2-3 dagars.

2012
2-3 dagars

2012
mappar

Intäkterna faller

● Morgontidningarnas an-

nonsintäkter i USA ner med
37% jmf med 2007. Källa:
eMarketer
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2013

2014

Ingen bensin

● Bilar drivs av bränsle-

celler.

2009
Uppkopplade jämt

mobilt
● Tröskeln för mobil
uppkoppling borta, alla
kan vara uppkopplade var
de vill till låg eller ingen
kostnad.
2009
mobilt

Räckvidden 2011
sjunker
mobilt
● Skånes betalda mor-

gontidningar har mindre
än 60 procent räckvidd
(69 procent 2008) varav
30 procent bland 15-34 år
(49 procent 2008).2013
Reklam

Reklam i mobilen
● Mobil-

operatörer
är marknads2013 föringsReklam kanaler.

2020
hologr.

Live
allt viktigare
2011
2025

2009
mobilt

●mobilt
Medierna säljer
unika
tidn.
borta

upplevelser och är specialiserade på live-dimensionen- ”I was there”.

Allt ska kunna
mätas

● Krav på mätbarhet för

2009
all marknadsföring.
mobilt
2020
hologr.

2016

2009 Vad är jobb? 2011
mobilt Vad är fritid? mobilt
● Flyter arbete/hem/fritid
ihop. Full flexibilitet blir legitim
2011
2025
i många grupper.

Teknik2015
härmar
Ökad polarisering
2025Medieföretagen
2015
2015
2011
● Samhället är alltmer
tidn. borta
experim.
Build-A-B
Alla komm.
fickdator
experimenterar
hjärnan
polariserat. Utvecklingen
● Medieföre● All datateknologi imiär självaccelererande när
tag jobbar allt
terar tankeprocesserna i
2015
2015
2011
man väl identifierat sig
mer med2015
helt
den mänskliga hjärnan (Sk
mobilt
tidn. borta andra affärer
experim.
Build-A-B
Alla komm.
fickdator
som något blir det självQuantumdatorer). Källa:
uppfyllande.
än
nyhetsTechcast.
Third Life
förmedling
2009
2011
2025
2015
2015
● Sociala medier utvecklas till
2009
2011
2025
2015 Build-a-bear2015 tidn. borta
2015experim.
och
traditiomobilt
mobilt
Build-A-B
Vi är2011
aggregatorer
Second Life med riktiga mänmobilt
mobilt
tidn.sysslor.
borta
experim.konceptet växer
Build-A-B
Alla komm.
fickdator= aggrenella
● Tidningshus
niskor. Ex geopositionering
+
Marknaden präglas av
gatorer. Konsumenter
rörlig bild.
● Massmångfald
och stort expepublicerar artiklar med
2025
2015
2015
2015 marknads2011
rimenterande.
Flera
medutgångspunkt i sin nischaHave
it all-byråer
produktidn.
borta
experim.
Build-A-B
Alla komm.
fickdator
ieföretag har specialiserat
de kunskap och unika nät● Ta hand om kundens hela
tionen har
verk, modifierar/förädlar
2013 marknadsföringsbehov
2020 (som
2013 sig på att sälja medier
2014som
2012
2017
i stor grad2012
accessoar. Dvs medier
ärsc
Reklam en reklam/mediebyrå
hologr.och även
Tv-tablå
biom.
2-3
dagars
mappar
och me
kommenterar
andras
Beam
up
övergått i
smakfullt designat tillägg
nyheter. Mediehus är ansälja andra medier). Det finns
masskrädmed hög signalstyrka och
tingen mest navigatörer
en betydande grupp mediehus
darsydd
krydda i andra koncept/
eller innehållsleveranmed ’have
it
all’
på
lokal
markproduktion.
Ex.
idag
Build2020
2013
2012
2012
2017törer.
tjänster på2014
marknaden.
nad. hologr.
a-bear,
barn
bygger
sin
Tv-tablå
biom. sc
2-3 dagars
mappar
Beam me up
egen björn.
2013 4G
2020
2013
2014
2012
Konsumenten
i
Snabbare
Alla är medieföretag
2013
2020
2013med surfhastigheter
2014 hologr.
2012 Tv-tablå
2012 biom. sc flera
2-3 dagars
2017
dimensioner
● 4 G Reklam
● De flesta företag ser sig på
Alla har dippidutt
Reklam
hologr.
Tv-tablå
biom. sc
2-3 dagars
mappar
Beamav
mekonsumenter
up
● Analys
på
1 Gbit/s.
allvar som medieföretag. Ex
● Alla har tillgång till all
sker
i
fler
dimensioner,
Källa:
Gartner
Group,
Erics50% av kundtidningarna säljer
information som finns
från tidigare demograson,
GSM Ass.
2013
2014
2012
2012 överallt, hela tiden.
annonsplats till andra företag.
2017En
fiska och intressestyrda
Tv-tablå
biom. sc
2-3 dagars
mappar”Dippidutt” i allas
ficka
Beam
me up
variabler kommer allt mer
(koppling
mobil-papper).
Bort med reklamen
Biometrisk scanning
vara analys av beteenden
● Konsumenter undviker
●
ID-kort
ersätts
2015
2015
2015
2011
och sammanhang.
reklam.
Tv-reklamen
av biometriskBuild-A-B
Tapeterna
experim.
Alla komm.
fickdator
behöver ej väntas ut,
scanning
informerar
En tredjedel är eget
programvaror stoppar
(Fingeravtryck,
● Informationsladdade
bannerannonser på nätet,
Irisläsare mm).
material
tapeter kläder väggarna
NIX-registret (Nej tack
Källa: Futurist
● 1/3 av mediers värde
hos allt fler konsumenter.
till telefonförsäljning)
är egenproducerad inDessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
Skärmteknologi i mjuka
nu uppe i 80 procent (40
formation 1/3 är andras
Läsarpaneler
material och papper har
procent 2008) och oadres- fått genomslag.
information och 1/3 är
utvecklar
reklamen
2011
2025
2015direktreklam har i 2015
2015
2011
2014
serad
scener för mottagare att
● Kunden delproducent av
mobilt
tidn. borta
experim.försvunnit (förBuild-A-B
Alla komm.
fickdator
Analog marknadsföring.
praktiken
synas. Handlar om preLäsarpaneAlla kommunicerar
avkoppling
få som
accepterar).
sentationsformer.
2014ler, konsumenter
2012 är med och 2012
2017

2013
Tv-tablåerna
Dessa är svårare,biom.
men
lite
Tv-tablå
scjag lekte
2-3med
dagarstanken...
utvecklar
såväl
produkt
som mappar
spelar ut sin roll

2013
Reklam

2015

Beam me up

med allt

● Det mesta

FlerDessa
ratar
är morgonsvårare, men jag lekte
lite med tanken...
reklam.
kommunicerar
...eller...
Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
tidningen
aktivt
(prylar,
joritet av
2014
● Mindre än 40 procent av
Två av tre mediehus
hus, bilar, skylall tv/ra2014
Analog
Skånes
hushåll prenumetar mm).
dio är on
är borta
2014
Analog
avkoppling
rerar
på
någon morgontidDessa är svårare,
men
jag
lekte
lite
med
tanken...
demand.
● 2/3 av alla mediehus har
Analog
avkoppling
ning (60 procent 2008).
Tv:n i nuvarande form är
köpts upp eller slagits ut pga
Prenumerationer
avkoppling
håller på att spela ut sin
att
de
inte
klarade
av
överger allt mindre
...eller...
2014
Direktlina mellan
roll (pga SVT play mm)
gången till en ny medielogik.
...eller...
● Prenumerationsintäkten
Analog och reklamen i tv har förkund och företag
...eller...
minskar sin andel till 15
avkoppling
● Direktdialog
mellan 2012 procent av totalintäkten
ändrats i grunden.
Sinnena
ska stimuleras
2013
2020
2013
2014
2012
lokala
annonsörer
och 2-3 dagars
		
●hologr.
Alla framgångsrika varumärför tidningshusen.
Reklam
Tv-tablå
biom.
sc
mappar
trogna kunder tar över
En
gratistidning
ken tvingas att utvecklas så att
...eller...
från massmarknadsföring.
de kan stimulera fler sinnen än
försvinner
Premiumtidningen
synintryck. Det kan handla om
● Endast en bred gratislanseras
Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...
Geoannonsering
ljud, lukt, smak mm.
tidning kvar i Skåne (City
● Morgontidning PRE● Geopositionerad annoneller Metro?)
MIUM lanseras. Tydligt
2014
sering i mobilen (gps eller
Analog avkoppling
nischad och/eller exklusiv.
Analog
triangulering) har slagit
● Behovet av analog avkoppavkoppling
igenom.
ling ökar.

Medier
utan auktoritet

● En ma-

● Traditionella medier är

inte nödvändigtvis auktoritet på info.

2017
Fler läsare på nätet
än i papperet

● Fler dagliga läsare av nyhe-

ter på webben än i papperstidningen.

Hälften av

2015
2011
tidningarna borta
Alla●komm.
Ungefär hälften avfickdator
de betal-

da/utdelade dagstidningarna
i pappersform försvunna i sin
nuvarande form.

Proffs på kundflöden
● Framgångsrika medieak-

törer är också superproffs på
kundflödeskunskap om enskilda kunder eller kundgrupper på lokala marknadsplatser
(som köpcentra, kollektivtrafikmiljöer, nöjesplatser mm).
2012
2017
mappar
Beam me up

Beam me up!
● Medier har

blivit mer
mångdimensionellt än bara
rörligt. 3dimensionellt,
känsel, struktur
mm. I framtiden har var och
varannan person tillgång till
’beam-tekniken’ (att sända
en tredimensionell bild av sig
själv) och 3-dimensionella
mediamiljöer. Kommer troligen i samband med lansering
av Playstation 6.

2018
För få 69-åringar i
arbete

● 8 procent av 69-åring-

arna jobbar mer än 2 dagar/vecka (lönearbete).
Pga pensionssystemet
otillräckligt efter de stora
pensionsavgångarna när
40-talisterna gått i pension.

Hälften av dagens
reklam borta

● 50 procent av dagens

reklam kommer inte finnas kvar i den form vi känner idag. Dessa kommer
istället gå till lösningar
där man blir mer relevant
för kunden utifrån t ex
beteendestyrd annonsering etc. Det kommer
fortfarande finnas behov
av klassisk push-marknadsföring då konsumenten inte kommer orka/
vilja ta emot on-demand i
samma utsträckning som
annonsörerna behöver
påverka. Här blir utmaningen att komma förbi
konsumentens möjlighet
till spärrar.

Här fortsätter framtiden

Allt skräddarsytt,
sökbart, länkat och
uppkopplat
● Den totalt skräddar-

sydda informationsmiljön
har skapats med hjälp av
framväxten av den semantiska webben, där all
data och information är
sökbar och länkad. Här är
alla produkter uppkopplade, kommunicerbara
och synliga på nätet. Ett
nät som präglas av smarta
agenter och söktjänster.

Annonsörer
betalar för
reklamens nytta
● Annonsörer betalar

främst för den konkreta
nytta reklamen gett i de
fall det går att härleda (t
ex antal ordrar, kundbesök mm).

Holografisk tv

● Holografisk tv förutspås

få ett kommersiellt genombrott 2018.
Källa: Techcast

Annons vid
rätt tillfälle

Virtuellt = Verkligt

erligt konsumentens aktiviteter för att vid rätt tillfälle
erbjuda sina tjänster.

reella. Fysiska robotar
deltar i spelvärldar som
också blivit fysiska.

● Annonsörer följer kontinu-

2019

tidslinjen: 2013–2019

tidslinjen: 2013–2019

… och så här fortsätter framtiden

● Virtuella världar blir

Dagstidningar mer
intressebaserade
● Medieaktörer/dagstid-

2017
Beam me up

ningar är nischade mot intressen snarare än geografisk
hemvist.

Digitalt papper

● Digitalt papper tillräckligt

papperslikt (lätt, böjligt, energisnålt och läsvänligt) och billigt för att kommersialiseras.

...eller...
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2009 2020
mobilt Hologramsändningar

● Vi kan transportera oss till plat-

2021
2011
mobilt
Datorn ikapp
hjärnan

ser rent upplevelsemässigt. Hologramsändning från hushållen.

● Persondatorn lika snabb

2025
tidn. borta
Sociala medier är en virtuell värld

2025

● I framtiden är sociala medier en virtuell värld med

IRL människor/rörlig bild.

Individualiserat
och fragmenterat

satt att växa p g a framväxten
av nya och varierande format
och förändrade krav. Internet,
digital-tv, mobila enheter, spel,
digital radio mm har medfört att
den totala mediakonsumtionen
är 90 tim per vecka.
Källa: World Association of News
prognos 2008

Konsumentperspektivet

Medieperspektivet

Annonsörsperspektivet

Konsumentperspektivet

Medieperspektivet

Annonsörsperspektivet

On demand

Nischat

Målgruppsmeckat

Tribalisering

Fragmenterat

center än idag

egen delaktighet
● Engagerad
● Mer tid

Mediebyråmeckat

center

● Planeringskrävande
● Teknikkrävande
● Samordningspro-

● Vem? Konsumenten

blem

Nästan allt digitalt

Dagens dagstidning är borta

digitala.
Källa: World Association of News.

alternativ kan vara endast helgtidningar på papper i
kombination med digitala former övriga dagar.

annan får göra jobbet
● Vill lägga mindre tid
(spara tid)

● Dagstidningen i sin nuvarande form är borta. Ett

● Vem? Konsumenten

Maskinintelligens
tar över		

som vill indvidanpassa
men vill inte dela med
sig ’av sig själv’

● Den intelligenta webben ser

mobilt

mobilt

Vi kan påverka våra
drömmar		

● Många paketerare
● Fler innehållsprodu-

● Vem? Någon annan

står för plattformen,
konsumenten väljer
bland färdig-paketerat
innehåll. Canal Digital.

● Skräddarsytt med

● Plattformsägaren

säljer kunskap om sina
konsumenter/användare.
● Plattformsägaren
säljer annonskontakten
● Innehållsproducent
tillhandhåller annonsutrymmet.

● Vem? Den super-

transparanta konsumenten

● Många paketerare
● Många dialogprodu-

står för innehåll och
sammansättningen.
Pay TV, Blogg, twitter/jaiku,

● Vem? Nischmedier,

● Vem? Fragmenterad

annonsmarknad med
många små aktörer
kräver specialistkompetens för att effektivt
nå ut med reklambudskap

individuella portaler.

2020
hologr.
2025
tidn. borta

2015
experim.

2015
Build-A-B

2013
Tv-tablå

2015
Alla komm.

2011
fickdator

● Enligt TechCast kommer vi att

ha ett genomslag för s k Computer enhanced dreaming. Konsten
att styra eller påverka drömmar
kan mycket väl vara sponsrat av
ett varumärke.
2013
2020
Miljövänliga
Reklam
hologr.
hologramglasögon

Nätverk

Expertis
● Intresse/nisch
● Skräddarsytt – någon

ljuset och banar på sikt vägen för
en ny era inom internet. Maskinintelligens (Artificiell intelligens)
tar succesivt över fler mentala
aktiviteter.
Källa. Nova Spivach, Futurist: Ian
Pearson (fd British Telecom),
William Halal George Washington
university.
2009
2011

2015
Alla komm.

Fyra tänkbara verkligheter

● Mediekonsumtionen har fort-

● 80 procent av alla medier är

2013
Reklam

2015
Build-A-B

… ett scenariokors om framtiden

som den mänskliga hjärnan. Källa Futurist.

Mediekonsumtionen
ökar		

2015
experim.

intro: scenarier

tidslinjen: 2020–2025

… och så här fortsätter framtiden

Content
is king

2014
2012
biom. scBakåtlutat2-3 dagars
Konsumentperspektivet

Medieperspektivet

Annonsörsperspektivet

Konsumentperspektivet

Medieperspektivet

Annonsörsperspektivet

Bekväm

Fyrtorn

Mediemeckat

Tillsammansproducerat

Blandproducerat

Plattformsmeckat

● All inclusive
● Litar på kända varu2013
Tv-tablå

● Hela distribu-

tionsapparaten
(tv, dator, mobil,
tidning på papper)
ifrågasätts på allvar ur ett hållbarhets-, ekologiskt
perspektiv. Med miljövänlig el i
bakgrunden kommer användandet av hologrambaserad upplevelse och läsning vara det man
väljer framför print, mobil mm.
Bärare är miljövänliga hologramglasögon.

2014
biom. sc

2012
2-3 dagars

2012
mappar

2017
Beam me up

2012
mappar
Mingel

Conversation
about content
is king

märken
● Vill lägga mindre tid
(Spara tid)
● Vem? Den superbe-

kväma konsumenten
som vill få det mesta
färdigserverat

● Få paketerare
● Få innehållsprodu-

center
● Vem? Morgontid-

ning, webb, Stora aktörer/varumärken står för
trovärdighet. Få stora
fyrtorn.

Mediet har kontroll
över annonsförsäljning och annonsutrymmet
● Begränsat antal
leverantörer av annonsutrymme
●

● Engagerad
● Litar på kända varu-

märken - att synas för
många är status
● Mer tid
● Vem? Den engage-

● Vem? Få medieak-

törer. Mediet är kung.

rade konsumenten som
vill påverka

● Få paketerare
● Många dialogprodu-

center
● Vem? Medborgar-

journalistter, mobiljournalister. Få stora
medieaktörer. Status
att få synas i kända
medier.

Paketerarna (medierna) äger plattformar
för samproducerat
innehåll
● Besitter kunskapen
om användarna
● Äger och säljer annonsutrymmet
●

● Vem? Få medieak-

törer

Massmedia 2.0

Dessa är svårare, men jag lekte lite med tanken...

28

2014
Analog

29

2020 finns det
elva kvarvarande
papperstidningar

foto: jurek holzer

Medieutgivarnas vd Anna Serner förklarar varför
organisationen läggs ner vid årsskiftet 2020/2021.
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Varför lägger ni ner organisationen
Medieutgivarna?
– När jag började hette vi Tidningsutgivarna, TU, och bestod av 270 medlemsföretag. När årsmötet tog beslutet
att lägga ner hade vi 2 470 företag i organisationen. Skälet är helt enkelt att
företagen konkurrerar för mycket med
varandra och har för olika syn på verksamheten.
Kommer organisationen att återuppstå i någon form?
– Ja, de elva dagstidningar som fortfarande ger ut pappersupplagor kommer
att återuppstå under det gamla namnet TU. De kommer att fortsätta att ge
ut mycket nischade produkter, främst
riktade till högutbildade i åldersgruppen 55+. Men egentligen är det fel att
kalla dem för dagstidningar. Det är bara
DN och Svenskan som kommer ut varje
dag, de andra är ju två- eller tredagarstidningar.
Vad är det viktigaste som hänt i branschen under din tid som vd?
– Främst att det idag finns så otroligt
många aktörer. Och att konkurrensen är
så stenhård. Men trots detta är lönsamheten mycket god i branschen.
Hur kan lönsamheten vara så god när
konkurrensen är så hård?
– En viktigt skäl till detta är betaltrenden. För tio år sedan var alla helt övertygade om att allt skulle vara gratis. Så
blev det inte. I dag får du betala för allt
som inte är allmängods. Sista gratistidningen lades ner 2014. Gratis innehåll
på nätet finns förstås fortfarande, men
den betalningsvilja som redan i början
av 2000-talet fanns i mobilen dröjer sig
kvar än idag, när webben till största delen är just mobil.
– Ett annat skäl är att stora koncerner
som Bonniers, Schibsted och Stampen

styckats upp i ett antal mindre företag.
Snabb rörlighet ger helt enkelt bättre resultat än stordrift.
Har konsumenternas beteende ändrats mycket?
– Definitivt. Personalisering är vad
som gäller nu. Det är nästan konstigt att
tänka sig att det fanns tv-tablåer fram till
för bara några år sedan. I dag är det bara
direktsända evenemang i en tablå. Resten plockar konsumenten ihop själv, eller väljer skräddarsydda paket utifrån intresse. Konsumentvaruföretagen har ju
också anpassat sig och talar nu för tiden
ofta direkt med konsumenten, utan att
ta omvägen över annonser i ”medier”.
– En annan stor förändring är ju att
mobilen har blivit den främsta bäraren
av Internet. På ett sätt är utvecklingen
där att jämföra med den för tv – 80 procent av användarna har helt personaliserat vad man vill ha i mobilen när det gäller såväl information som reklam.
För tio år sedan såg du och många andra Google som det stora hotet. Nu blev
det inte så. Vad hände egentligen?
– Ett av Googles mål var att ta den lokala sökordsmarknaden, främst i mobilen. Ett antal medieföretag insåg detta
och gjorde stora satsningar på bland annat positionsbaserade tjänster i mobilen
på sina lokala marknader. Men Google är
fortfarande starkt, framför allt i Stockholmsområdet.
– Just satsningar på teknikutveckling
blev avgörande. Traditionella medieföretag som hade muskler kvar efter den stora krisen 2008–2012, telekombolag och
internetleverantörer byggde alla i mitten
på 10-talet samman en infrastruktur som
gjorde det möjligt med personaliserad
annonsering och satte ett starkt fokus på
mobilitet. De nya möjligheterna gjorde
det sedan möjligt för fler publicister att

Vad hände?
”Det är bara DN och
Svenskan som kommer ut
varje dag, de andra är ju tvåeller tredagarstidningar.”

nå många människor och samtidigt få
betalt för sitt jobb, både från de utvecklade lokala annonsplattformarna och direkt från läsaren eller användaren.
Du har också jobbat mycket med reklam och marknadsföring. Hur ser du på
utvecklingen där?
– Det finns en utbredd reklamtrötthet
bland konsumenterna. Man vill bara ha
det som känns relevant. De som lyckats,
t ex ICA, jobbar mycket med personaliserade erbjudanden, på kundens villkor.
Det görs oerhört mycket mer jobb nu för
att vaska fram rätt mottagare till en annonsörs budskap. De byråer som specialiserat sig på att mecka fram precis rätt
målgrupp åt annonsörerna har mycket
att göra.
Vad skall du göra efter tiden på Medieutgivarna?
– Jag flyttar från Sverige nu, till ett nytt
jobb i Kairo, informationschef på Läkare utan gränser. Är ärligt talat lite trött
på samhällsutvecklingen här. Alla tänker
bara på sig själva, framför allt de som är
födda på 70- och 80-talet.
– Jag kommer också att ägna mig åt
min främsta hobby - segling. Jag och maken har planerat en långsegling till Mexiko tillsammans med bekanta i Frankrike från vårt seglingscommunity. Du kan
gärna följa vår resa på virtuallife.se/annaserner – där vi direktsänder från vår
resa.

Expertis

Nätverk

Bakåtlutat

Mingel

Så här ser världen ut:
● Konsumenten skräddarsyr, men väljer

bland färdig-paketerade innehåll.
● Fragmenterad / individuell kommunikation
● Nischmedia, Skräddarsydda tjänster
● Superlokal info / här och nu
● On-demand.
● Många små specialister/experter fungerar
som innehållsproducenter
● Många paketerare och aggregatörer.
● Oöverskådlig mediemarknad med många
aktörer
● Kompetens:Specialister, egenföretagare/
publisher
● Journalistik: Professionalisering, fördjupning
● Möjlighet till målgruppsselektering- Kräver stor kunskap om individer, intressen och
beteenden. Kuanddatabaser.
● Medieinvesteringar – delas mellan många
nischmedier
● Konsumenterna betalar för innehåll som
är relevant och värdefulltMan förkovrar sig
inom intresseområden. Vill framstå som
unika och individuella, men inom ramen för
det accepterade och konventionella. Resulterar i sämre allmänbildning.
● Egoism – vill ej delta/dela med sig (ej
transparent).
● Tidspressad/vill spara tid.
● Familjen viktig - cocooning.
● Krav från konsumenter: Fakta. Tester.
Individanpassat.
● Nej tack reklam, men kan acceptera mkt
reklam om relevant.
● Jag får min info i rätt tid och på rätt plats
och i vald device. On demand.
● Mobilen:Tar emot och hämtar skräddarsydd info (inkl. reklam) i rätt tid, på rätt
plats
● Hur ser dessa unga vuxna på världen,
vilka förväntningar har de? De är bekväma,
vana att få som de vill, ställer krav, drag av
egoism etc
● Dagstidningen i dagens form (fast mer
slimmad och kanske inte 7-dgrs) har en trogen målgrupp 50+ utan direkt nytillskott.
● Egoism, avsaknad av gemensamt samtal,
fragmentiserad/individuell kommunikation
i stället för masskommunikation.
● Gratis är inte det som gäller utan snarare
fokus på pengar och intäkter.

scenario 1: expertis

scenario 1: expertis

Här är vi

31

När kanalerna i mobilen har blivit enda mediet som

D

et är en fantastisk vårdag i Malmö 2020. Oskar, 28, promenerar med lätta steg genom Pildamsparken på väg mot Banco
Santander Arena (ja, den spanska storbanken köpte resterna av Swedbank och
Folksam av svenska staten 2011). Det är
derbydags och vissa saker kan tidens
gång inte ändra på; Malmö FF tar emot
Helsingborgs IF, det är som vanligt årets
match och luften vibrerar av förväntan.
Inte bara av förväntan, förresten. Luften är full av information som Oskar
plockar ned under tiden han strosar mot
stadion – mobilen vibrerar nästan hela
tiden. Men det är inte sms, nej det var
länge sedan man slutade ”messa”. I Oskars värld handlar allt om nätverk, fasta
och tillfälliga, som han kan komma åt
från i princip vilken maskin som helst
bara den har en koppling till ”molnet”.

foto: johanna wallin. Bilden är digitalt bearbetad

Oskar bär just nu med sig 18 olika nätverk eller kanaler som han har direkt tillgång till – resten måste han söka upp.
Hans nätverk för Släkten och Polarna är
så gott som alltid igång, liksom MFF-kanalen. När han nu ser Stadions siluett
avteckna sig mot den ljusblå himlen hör
han den officiella arenakanalen kicka in
i mobilen. Oskar har valt audioinställningen under tiden han kalasar på sin
kebab (snabb fråga i nätet och en riktad
annons avgjorde: ”falafeln inget vidare
idag” och ”MFF-pris på kebaben!”).
Bara några ögonblick senare börjar de
mer inofficiella och högst tillfälliga nätverken och kanalerna som har anknytning till matchen att ramla in. In flödar
nu text, ljud, bilder och videoinslag med
koppling till MFF. Vem producerar? Tja,
det är inte alltid så lätt att hålla koll på,
men vid ett sådant här tillfälle konkurrerar kompisarna med andra kompisar,
medieföretag med kommersiella aktörer,
MFF:s officiella kanaler med tillfälliga
nätverk som hålls igång av entusiaster.
Oskar postar själv några inlägg i ett par
av nätverken och kickar vidare några kul
videosnuttar ut i tre av sina nät.
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När Oskar ett par timmar senare lämnar
Stadion kollar han målen igen och diskuterar läget för MFF med Skånemedias Anja Gatu i hennes kanal. ”Jag har ju
Anja Gatus och Niklas Orrenius kanaler
eftersom jag tycker att de skriver bra om
sådant jag är intresserad av”, förklarar
Oskar. ”Men jag tänker inte på dem som
journalister eller på att de jobbar för ett
medieföretag. Hallå, alla är ju medieföretag nu för tiden!”

Vad hände?
”2011/2012 hade hälften av
de stora tidningarnas journalister skaffat sig ’egna
kanaler’ och en del av de
mest framgångsrika hoppade av och startade eget.”
Oskar tänker inte så mycket på sådant längre, men informationsflödet i
hela västvärlden bygger nu på kanaler
och nätverk. Det började med vissa små
stapplande steg 2008/2009 med tidningar och journalister som testade Facebook
och Twitter. 2010 var den stora grejen så
kallade ”backchannels”. Det var ett primitivt förstadie till det som komma skulle. Enskilda journalister engagerade sig
direkt i samtal med sina läsare, oftast på
någon mikroblogg och i egna bloggar.
Om jobb de höll på med, om nyhetshändelser, om ämnen och annat. Finans- och
tidningskrisen bidrog till att fler journalister av ren självbevarelsedrift började
bygga upp sitt eget personliga varumärke. Och det fungerade!
2011/2012 hade hälften av de stora tidningarnas journalister skaffat sig ”egna
kanaler” och en del av de mest framgångsrika hoppade av och startade eget.
Med hjälp av rss-flöden, Youtube, Flickr
och framför allt de sociala nätverken förvandlas de stora medievarumärkena till
någon sorts hotell för de privata profilvarumärkena (journalisterna).

Men kolla, vad är det som brinner? Kraftig svart rök stiger upp mot himlen borta
vid hamnen, i närheten av där Oskars lägenhet ligger. I samma sekund som Oskar
börjar kolla sina nät och kanaler ramlar
nyhetskanalen ”Brand i oljehamnen” in.
Eftersom Oskar bor i närheten av kanalens geopositionella kartpunkt, dvs oljehamnen, så han får en inbjudan. Han
kan också tidigare ha visat att han är intresserad av lokala nyhetshändelser, eller befinna sig i närheten och får då inbjudan direkt. ”Men oftast när det händer något hinner någon annan i något
av mina nät före skanemedia”, konstaterar Oskar.
”Vissa är ju helt otroliga på att fiska
upp den första signalen om att något
hänt och att sprida den. Jag fattar inte
ur de kan ha så många nät med så mycket folk igång samtidigt!”
Oskar pratar om ”noder”. Nod är bland
det hippaste du kan vara 2020, alltså
en person med ovanligt många kontakter och som är fenomenal på att snabbt
skyffla relevant information från ett nätverk till ett annat. På det sättet kan information snabbt färdas lång väg och
spridas till många människor, varav de
flesta inte känner till varandra. Noderna
har hög status i sina nätverk och är guld
för kommersiella aktörer. Många av dem
lever på att skapa, hitta och distribuera
innehåll i nätverken.
Oskar inser naturligtvis att det finns
företag som vill komma i kontakt med

Expertis

Nätverk

Bakåtlutat

Mingel

folk använder.

honom, och han vet att en del av det han
får i näten egentligen är reklam. ”Men
det spelar inte så stor roll för mig. Kommer det bara från folk i mina nät som
jag litar på är det OK.” Det är inte lätt att
vara medieföretag eller annonsör i den
här kaotiska och högst individualiserade
miljön. Det lokala medieföretaget Skånemedia jobbar hårt med att samla ihop
tillräckligt stora profilerade grupper för
att de ska gå att sälja till annonsörer.
Oskar har faktiskt valt att ge Skånemedia tillgång till sin plattform, vilket alltså
låter dem placera kommersiella budskap
där, utvalda efter hur Oskars nätverk ser
ut, vad han gör på sin plattform och vad
han valt att inte blocka. ”Ja, vad då? Just
nu får jag 500 kronor i månaden för att
ta emot annonser som jag ändå tycker är
rätt bra att få. Jag funderar faktiskt på
att blocka av lite mer, men jag vet inte
– det är inte värt pengarna om jag får en
massa skit i näten.”
Men nu intresserar sig Oskar alltså mest
för den nya kanalen från skanemedia,
”Brand i oljehamnen”. Det brukar nämligen bli så att den mesta och bästa informationen om vad som händer samlas upp i företagets stora nyhetskanaler.
Oskar tycker att dirigenterna (de reportrar som håller i kanalerna) oftast gör ett
rätt bra jobb med att samla in, rapportera, diskutera och svara på frågor från
de som är i kanalen. Men ett ännu viktigare jobb gör kanske nätverksredaktören, som sliter med att göra kanalen

känd i så många nätverk som möjligt, så
snabbt som möjligt. Det jobbet är avgörande om kanalen ska bli den dominerande vid just den här händelsen och Oskar har hört att nätverksredaktörerna är
de som tjänar bäst på skanemedia.
Under tiden som Oskar läser om branden, tittar på några videosnuttar som
andra användare lagt in och kollar läget
(inne i kanalen ”Oljebrand”, naturligtvis)
med en kompis som är vid olycksplatsen dyker kanalen ”Figueiredo-for-president” upp i skärmen. Oskar blir inte
förvånad – han prenumererar på aktiva
MFF-kanaler och får ofta tillgång till tillfälliga kanaler med MFF-anknytning.
Brassens matchning av laget han sedan två år tillbaka tränar imponerade
storligen på några fans, som drog igång
kanalen strax efter segermatchen mot
ärkefiendena från Helsingborg.
”Hehe, typiskt de där två galningarna”,
tänker Oskar, ”hela tiden drar de igång
kanaler, den ena konstigare än den andra.” De flesta kanalförsök blir visserligen inget eller dör ut rätt snabbt, men
bland hittar entusiasterna rätt, deras kanaler blir med hjälp av användarna succéer, håller lite längre och ger skaparna
cred och höjd status. ”Vad annorlunda
det har blivit, egentligen”, reflekterar Oskar, ”förr skulle man tydligen hålla det
man kunde och visste för sig själv. Idag
är det ju precis tvärt om; vill du bli hjälte
ska du dela med dig – av allt, alltid!”

Så här ser världen ut:
● Medielandskapet är fragmenterat, oöver-

skådligt och med många aktörer.
● Många små sociala nätverk utgör grunden
för kommunikation, mediaförmedling och
marknadsföring.
● ”Alla” kan vara innehållsproducenter.
● Att dela med sig i sina näterk är centralt.
● Medieföretagens uppdrag är att skapa
kanaler för stora nyhetshändelser, evenemang, teman, aktuella frågor, etc för att
skapa samtal och innehåll kring dessa.
● Medierna tillhandahåller en plattform,
kanaliserar och deltar i dialogen, bygger
enskilda journalisters profilvarumärken och
kanaler.
● Specialisering och nischning inom medier.
● Papperstidningen överlever inte som
massmedium.
● Gratistidning?
● Tekniken rusar på!
● Världen är ett Klondyke för tekniknördar
och -företag.
● Massor av aktörer erbjuder en massa olika
och likartade tjänster för kommunikation.
● Beteendet bort från sändare-mottagare
till ständigt flödande kommunikation i nätverk går snabbt!
● Upphovsrätten är död.
● Geopositionering används mycket.
● Det är svårt att nå ut med traditionell
marknadföring till ”alla”.
● Marknadsföringen är målgrupps- och till
och med individstyrd.
● Marknadsföring i sociala medier kräver
acceptans från konsumenten.
● Framgångsrika företag visar äkta engagemang, engagerar sig i dialogen med konsumenterna och skapar sig status i nätverken.
● Viral marknadsföring växer
● Människor vill vara unika och speciella.
● Viljan att kommunicera och dela med sig
är stark.
● Man litar mest på sitt nätverk (sin
”tribe”).
● Mediemakten flyttar till individerna och
nätverken - dagens ”bloggbävning” bara
början.
● Transparens och ärlighet viktiga egenskaper.
● Hjältarna är de som kan mycket, men
framför allt delar med sig av allt!

scenario 2: nätverk

scenario 2: nätverk

2020 vill alla vara en nod

Här är vi
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Bakgrund till studien
● Våren

2009 meddelade Schibsted att man lägger
ned Sesam.
● 2011 köpte Google Eniro och blir i ett slag en seriös
medtävlare till de lokala mediehusen om de lokala
annonspengarna.
● 2012 drog en ny fusionsvåg över de svenska medieföretagen. Drivkrafterna var ett akut behov av att
minska kostnadsmassan, samtidigt som internetverksamheten krävde stora investeringar.
● 2013 meddelade överraskande Schibstedt, Bonnier
och Stampen att man lanserar en gemensam annonstjänst på internet, som tekniskt bygger på den nedlagda Sesam-plattformen och den annonsplattform som
Stampengruppen genom Mkt Media förgäves försökt
få igång på sina tidningssajter. Man erbjöd alla mediesajter i Sverige som ville att ansluta sig, vilket huvuddelen omgående gjorde.
● 2014 kom den äntligen, ”iPoden för nyheter”, en cool
flexibel läsplatta från Apple. Nyckeln till framgång för
medieföretagen var att man lyckades utveckla ett format på nätet som gjorde det svårare att kopiera text,
bilder och video, och se till att kunderna bara kunde
komma åt materialet via ”godkända” skärmar.
Jämför gärna med hur Apple lyckades med iPoden
och iTunes Music Store – lås in och ta betalt. När nya
bärare av information dök upp, som digitalt papper,
anpassades den traditionella tidningsprodukten till
dessa. Fler och fler medieföretag bestämde sig från
början för att ta betalt i de nya kanalerna.
● 2017 skedde en strategisk affär där Google retirerade tillbaka till sök. Mot att få indexera och sköta
söket på samtliga mediesajter lät Google de traditionella medierna ta hand om Eniro och lämnade helt
försöken att komma in med sin riktade annonsering
på mediernas sajter.
De etablerade mediehusen är fortfarande maktfaktorer i Sverige. Det finns naturligtvis också en enorm
flora av privata bloggar, företagsbloggar och -hemsidor, e-handelssidor, mm. I mitten av 2010-talet började dock en viss informationströtthet märkas hos publiken. Många konsumenter ledsnade på att ständigt
vara uppkopplade, att hela tiden leta efter den relevanta informationen och dessutom över kravet på att
själv vara med och kommentera, uppdatera sin status
i Facebook, mm. Urval och paketering, tidningarnas
urgamla kärnverksamhet, är alltså även 2020 en efterfrågad tjänst som kunder är villiga att betala för.
Ipred-lagen och domarna mot Pirate Bay och några
av dess efterföljare diskuterades livligt runt decennieskiftet 2010. I efterhand är det tydligt att de fick effekt; nästan alla illegala fildelningssajer stängde och
respekten för upphovsrätten på nätet stärktes. Det
är inte bara hotet om rättsliga åtgärder som avhåller den stora massan från illegal kopiering och spridning av upphovsrättsskyddat material; de flesta vill
trots allt inte bryta mot lagen. De stora film-, musik-,
tv- och mediebolagen började erbjuda vettiga betaltjänster för sitt digitala material. Men tillbaka till den
betalningsvilja som rådde på 1900-talet kommer vi
aldrig mer. Det finns trots allt mängder av gratis information, underhållning och tjänster på nätet. Långt
ifrån alla tycker att filtrering och paketering är värt
att betala för, utan sätter ihop sina egna ”medier”.
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Fältrapport  4

scenario 3: bakåtlutat

Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet, våren 2020.

Skärmarna är våra nya hem
Fältrapport nr 7.
”Nedslag – en dag i
familjen Skånelands liv”.
av Ville Vessla, doktorand

Måndag morgon
● Malin (kvinna, 37 år) och Kalle (man, 39) startar en ny vecka ungefär som vanligt i sitt stora
radhus i Rydebäck utanför Helsingborg. Upp
06.00, väcka barnen (Lisa, 9 och Claes Christian,
11) och snabb frukost i det stora kombinerade
vardagsrummet/köket/hallen. Barnen lämnar
hemmet kl 07.45 och cyklar till den närbelägna
skolan. På den stora familjeskärmen i rummet
kan föräldrarna se att de är på rätt väg och att
inget händer dem. Halvvägs får Kalle dock säga
till på skarpen att de inte får cykla och kolla
kompisarnas skärmkonton samtidigt. Framför
allt Claes Christian blir sur, men hans föräldrar
har bestämt sig för att köra simultant på hans
skärm åtminstone tills han fyller 13.
Kalle och Malin dröjer sig kvar en stund i det
lugn som nu råder i det stora rummet med utsikt över Sundet. Medan Kalle njuter av sin morgontidning (som i dag ägnar sig nästan uteslutande åt hur den stora danska invasionen av inflyttade förändrar Skåne) kollar Malin upp läget
den digitala vägen. Alla i familjen har en personlig skärm, men Malin är den som är mest uppdaterad och har svårast att hålla sig ifrån den.
08.30 tar Malin cykeln till stationen och tåget till Helsingborg, hela tiden med ett öga på
sin skärm. Kalle jobbar hemma under förmiddagen och har ett möte i Landskrona efter lunch.
Han hade tänkt ta bilen, men blev påmind om ett
stort vägarbete genom en annons i tidningen och
promenerar i stället bort till Öresundståget.
Kalle: ”Jag gillar att gå igenom tidningen när
ungarna gett sig iväg till skolan – det kallar jag
quality time! Jag vet att många slutat prenumerera för att de har för dåligt med tid att läsa, eller för att de föredrar de digitala versionerna,
men jag är beredd att betala lite extra för att få
tidningen hem. Det känns på något sätt som om
tidningen ska finnas där på morgonen, det är en
vana som jag inte vill bryta.”
Malin: ”Ja, men det underlättar ju att du kan
åka senare till jobbet så ofta också! Om du bara
frågar mig skulle vi klara oss utan tidningen –
jag hinner sällan läsa den på morgonen. Fast
den har ju blivit betydligt bättre på senare år,
det måste jag erkänna.
Smartare, roligare, mer överraskande och
snyggare. Sedan de slutade skriva en massa om
vad som hände igår är tidningen inte lika förutsägbar och tråkig längre. ”
Tisdag eftermiddag/kväll
Tisdag kväll är handbollskväll. Mamma Ma
444

foto: bertil ericsson

scenario 3: bakåtlutat

Forskningsprojektet
”Mediala tidsbilder 2020”
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scenario 3: bakåtlutat

”Jag och ett par av de andra
föräldrarna i laget brukar turas om
att lägga upp bilder, ljudfiler och
videosnuttar från träningar och
matcher.”
Malin
lin och hennes dotter Lisa tar tåget in till Helsingborg och promenerar sedan till Sportskomplex uppe vid Olympia. Lisa spelar i det
mest lovande av Finax OV:s flicklag och tränar mycket och gärna – men på tisdagar är
det alltså match. Lisa älskar handboll och Malin är en entusiastik handbollsmamma.
Vinst för Finax och alla är nöjda och glada.
Pappa Kalle har hejat på från sin skärm från
ett tråkigt konferensrum i Landskrona, där
han av oklar anledning blivit kvar.
Malin: ”Jag och ett par av de andra föräldrarna i laget brukar turas om att lägga upp
bilder, ljudfiler och videosnuttar från träningar och matcher på skanesporten.se:s community för ungdomsidrott.”
Kalle: ”Det är kul att den möjligheten finns
och ungarna älskar att kunna visa andra vad
de gjort på träningen eller matchen, eller när
det bara latjar efter skolan. Roligast vore ju
om journalisterna på tidningen också var lite
intresserade av sådana här vanliga saker, men
jag fattar ju att de inte kan lägga sin tid på det.
Så många är det ju trots allt inte som jobbar
med papperstidningen längre.”
Torsdag förmiddag
● Det är Malins tur att helgshoppa och planeringen inför detta ser hon till att genomföra denna torsdag förmiddag, då hon jobbar
hemma. Önskemålen från familjens medlemmar sammanställs i den digitala inköpslistan
och körs dessutom genom köksdatorn, som
lägger till sådant som börjar ta slut och föreslår sådant som det är extrapris på. Malin
gör en extra matchning mot tidningens annonser (något ska man ju ha för att man är
prenumerant!) och får upp en rad nya erbjudanden som hon väljer bland. Detta med exklusiva annonser bara för de betalande kunderna är en del i medieföretagens sätt att öka
värdet av en prenumeration. I själva verket
prenumererar familjen på ett helt litet paket
med papperstidnimg (flexibelt antal dagar),
färdigförpackad information på nätet, exklusiva annonser, events och en hel rad specialerbjudanden.
Malin: ”Shoppa kan vara antingen jättekul
eller vansinnigt tråkigt. Att handla riktigt billigt är en mardröm eftersom du måste köra
hem allt själv och de butikerna har nästan
ingen personal och är skittråkiga. Alla som
har råd ser till att få bas- och bulkvaror hem-
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körda till dörren, så att det kan koncentrera
sig på att handla det roliga i specialbutiker
på nätet eller på stan. Det här har ju Ica fattat och har alla sorters butiker för alla sorters
kunder. Först tyckte jag att det var lite läskigt
att ge Ica kontrollen över min egen kyl, men
nu tycker jag att det är kanon. Bra recept och
trevliga matreportage gör de också!”
Torsdag kväll
● Kalle dricker öl med kompisarna efter jobbet. Inget digitalt eller analogt medie inblandat.
Kalle: ”Den kvällen längtar man till hela
veckan!”
Fredag kväll
● Som normen föreskriver är det fredagsmys
på fredag kväll. Malin exellerar i köket och inhöstar välförtjänt beröm för såväl entrecote
som köttbullar. I Uddevalla sitter farmor Julia och farfar Linus och försöker hänga med i
samtalet runt bordet. Det är uppkopplade på
familjeskärmen, precis som de brukar vara
då och då. Claes Christian försöker vid matbordet i smyg hålla kontakten med sina kompisar, men pappa kommer på honom och tar
ifrån honom skärmen.
Sedan blir det soffmys och stora skärmen.
Lisa och Claes Christian har fått sätta ihop
45 minuter var, som familjen tittar på innan
det är sängdags för de små. De stora slötittar
lite på ett par filmer, men fastnar inte riktigt
i någon.
Söndag
● Lördagen var hysteriskt full med aktiviteter
som vanligt, men söndagen går i ett något lugnare tempo. Match borta för Lisa, men bara i
Lund så det är ingen resa att tala om.
Framåt lunchtid hinner familjen med en utflykt till stranden, sedan är det alltså match,
lite jobb, lite vila, lite leka med kompisarna
och lite annat pyssel.
Kalle: ”Är det någon dag jag vill ha ett par
timmar på morgonen så är det på söndagen.
Och då ska det vara med en termos kaffe och
söndagstidningen – tjock som en telefonkatalog och med massor att läsa! De andra vill
hellre ut och hitta på något och de kollar ju
ändå vad som är på gång på sina egna skärmar.
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Så här ser världen ut:
● Massmedia 2.0
● Stora varumärken regerar
● Multinationella företag allt mäktigare
● Få stora ”fyrtorn”
● Fortsatt starka lokala monopol
● Få innehållsproducenter och aggregatörer

av innehåll
● Mediehusen producerar, paketerar och
distribuerar i alla kanaler
● Möjligt ta betalat för digitalt innehåll
● Upphovsrätten står stark
● Finansiering både via annonsering och
abonnemang
● Annonsering selekterad efter målgrupper
och intresse
● Filtrering, paketering och guidning efterfrågas
● Serverat och färdigt, tillbakalutat och
bekvämt
● Tv och film on demand
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Mediestrateg förklarar
hur de gamla medierna
blev en del av internet.
På riktigt.

M

ediestrategen på byrån LoCo
Media United lutar sig tillbaka i kontorsstolen och
lägger händerna bakom huvudet. Hur det gick till när de gamla medierna blev en del av internet på riktigt?
Svår fråga, man vill ju få det rätt när de
förtjusande studenterna från Medieuniversitetet i Köpenhamn nu sökt upp just
honom för en pratstund, denna regniga
måndag 2020, tänker han och tar sats.
”Mja, om man ska peka ut en enskild
händelse som puttade tidningsföretagen
över kanten och in i utvecklingen skulle jag säga Googles köp av Eniro hösten
2010, mitt under den värsta tidningskrisen vi sett – det skrämde verkligen skiten
ur de svenska tidingsdirektörerna!”
Strategen sveper ut med den något
knubbiga handen och öppnar upp en
ny yta på den stora skärmen bakom sig.
”Jag ska skissa det hela för er, alltså som
jag ser det”, säger han:

foto: ethan bloch/flickr creative commons

2011: Den illegala fildelningen är på uppgång igen. Trots ett antal stora fildelarmål får man inte stopp på tekniknördarnas uppfinningsrikedom och kan inte
tygla vanliga människors vilja att dela
med sig av sådant de gillar. Ipred-lagen
används flitigt till en början, men det visar sig svårt att lagföra andra än enskilda ungdomar som fildelat mest för eget
bruk. Som vanligt ligger tekniken ett par
steg före lagstiftaren och 2012 kommer
bit torrent-teknikens efterföljare, där
innehållet över huvudtaget aldrig ligger
lagrat någonstans, utan seglar omkring
i ”molnet”.
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2009-2013: När tidningsdöden svepte fram över USA tuffade det slimmade
bloggnätverket The Huffington Post på,
med allt sitt innehåll och sina små kostnader.
Sajten tycktes erbjuda en modell för
hur journalistik på nätet skulle kunna se ut: få fast anställda skribenter,
många andra innehållsleverantörer,
men ändå en plattform med en tydlig
struktur, som förpackar sitt innehåll väl
och garanterar någon sorts trovärdig-

het.Finansierat genom annonser.
”I Sverige var läget för medierna inte
lika illa från början och de hade lite mer
tid på sig att ställa om. Men jag skulle
nog ändå vilja säga att krisen i början av
10-talet snabbade på utvecklingen”, säger
mediestrategen.
”Ett antal mediehus började förändra papperstidningen på allvar och slag
i slag kom helgprenumerationer, möjligheten att bara få tidningen de dagar
man ville, och lokala tidningar slutade
helt med sånt som in- och utrikes och
riksfeature och fokuserade äntligen på
det som de var bäst på; det lokala.”
”Sedan var det ju rätt så smart att börja digitalisera alla gamla tidningar sedan
1800-kallt och göra texter och bilder sökbara i databasen. Så skaffade de gamla
medierna sig ett försteg på nätet, eftersom de i ett slag kunde erbjuda mycket
större databaser, mycket mer lokalt innehåll som kunde indexeras. Och så släpptes läsarna och besökarna in på allvar
med sitt innehåll.”
2014: Efter UGC (User Generated Content) kom CGC (Coorporation Generated
Content).
2014 blev det möjligt för företag och
organisationer att utan kostnad börja
lämna innehåll på sajten.
”Ur ett kommersiellt perspektiv handlar det bara om att fylla på med så mycket sökbart innehåll som möjligt, vilket
driver mer trafik, vilket ger fler möjliga
exponeringstillfällen för annonser.”
2015: De traditionella medieföretagen
började i rask takt köpa upp alla sajter
de kunde hitta och som de hade råd med
och försökte få till samarbeten med andra.
”Man insåg ju att man egentligen inte
behövde ha kontroll över själva innehållet, utan grejen var att hitta mer trafik
och implementera ett annonssystem
som kunde ”följa” besökaren, lära sig
mer om dennes intressen och vanor, och
sedan presentera relevanta annonsbudskap. Det här ledde till att man kunde ta
bättre betalt per visad annons.”

2016: Upphovsrättslagstiftningen bryter i praktiken samman. Och det har
inte bara med teknik och lagstiftning att
göra. Vid det laget har de flesta medieföretag redan släppt kontrollen över allt
sitt material och lägger i stället krutet på
att optimera plattformarna och annonssystemen tekniskt, och på att suga åt sig
så mycket innehåll som möjligt.
”När större delen av det som publiceras på plattformarna är skapat av någon
annan än de anställda blir det affärsmässigt omöjligt för företagen att försöka hindra andra från att dela med sig av
tidningens material.”
2016: Parallellt med uppbyggnaden av
egna plattformar och annonssystem
för intelligent annonsering inleder de
svenska medieföretagen samarbete med
Google och Facebook, som befinner sig
högst upp i den digitala näringskjedan,
på global nivå.
”Giganterna är Facebook och Google,
men det vet ni ju redan”, nickar strategen till studenterna och deras videoinspelare. ”De har på sitt håll och i en helt
annan skala köpt upp eller inlett samarbete med en mängd andra sajter och
nätverk. Internet är fortfarande stökigt
2016, men Google börjar få ordning på
innehållet (och annonserna) och Facebook på människorna.”
Vad kunde stoppat det här? vågar en av
studenterna fråga.
”Storebror ser dig-syndromet. Integritetsdebatten var rätt kraftig, men har
klingat av. Fördelarna med att låta till
exempel Google och Facebook kartlägga dig överväger för de allra flesta. Det
är till exempel självklart för de flesta att
de inte utsätts för annonsbudskap som
de rimligen inte är intresserade av. Annonsbudskapen har kommit att jämställas mer och mer med redaktionell information, på det sättet att de måste vara
relevanta och bygga på en respekt för
vad mottagaren faktiskt vill ha.”
2017: Facebook har blivit det universella
identifierings- och inloggningssystemet.

Det är bekvämt att ha med sig sitt Facebook-konto, och folk säger inte längre att
de ”är på Facebook”, utan pratar om ”min
Facebook” och menar då den profil, identitet, som de antar på internet.
”Med ett Facebook Secure-konto kan
du enkelt och utan att logga in eller uppge kreditkortsnummer, handla direkt i
en mängd butiker på nätet. 2018 kunde
den som ville för första gången deklarera
direkt på sitt Facebook Secure-konto, det
kommer ni ihåg, va?”
2020: tidningen.com är inte så mycket en publicistisk produkt som en lokal
plattform för innehåll.
”Plattformen som medie, om man så
vill,”säger vår strateg, nöjd med formuleringen.
”Det publicerade innehållet under ett
vanligt dygn består av ungefär en tredjedel egenproducerat redaktionellt material (text, bilder, rörlig grafik, webb-tv,
olika interaktiva tjänster), en tredjedel
läsarmedverkan och en tredjedel som
kommer från andra producenter, ofta
företag eller organisationer. Alla samarbetar med alla och alla publicerar sig
överallt. Gränserna mellan medier, kommersiella aktörer och konsumenter/läsare är suddiga, ibland helt omöjliga att
hitta. För att kunna kapitalisera på redaktionellt material som flyttas till andra plattformar har vi (och andra stora
aktörer på nätet) utvecklat nya annonsformat som lever inne i texter, bilder och
videosnuttar.”
”Det är en jävla röra på många sätt”,
pustar mediestrategen. ”Det är samarbeten och konkurrens på samma gång, och
annonspaketen – om man nu kan tala
om paket – förändras hela tiden. En vanlig annonsör vet inte längre exakt vad
det är han köper, utan beställer allt oftare en leverans.”
Vad då leverans?
”Ja, alltså, alla vill ju ha garanterade
och mätbara resultat. Så en leverans kan
vara ett visst antal besökare till e-butiken, ett visst antal sålda bilar eller ett
visst antal registreringar. Hittills har ett
antal medieföretag lyckats hålla grep-

pet om annonspengarna – just därför
att man samarbetar med varandra och
många andra – men det är jobbigt och
dyrt att hålla tempot uppe i det teknikrace som råder. Plattformen och annonssystemet måste hållas upp to date om
man ska kunna konkurrera. Dessutom
är det jobbigare att få till ett vettigt samarbetsavtal med de stora giganterna om
du är en liten spelare i lilla Sverige.”
”Och det var ju några stycken tidningsägare som satsade på att fortsätta göra
traditionell tidning där för tio år sedan,
må så vara på nätet. Det gick ju inte så
bra när sådana som jag fick annonsörerna att kräva mätbarhet och resultat!
I den här världen krävs det volymer –
massor av innehåll och massor av relevanta besökare och läsare.
Mycket mer material än en slimmad
tidningsredaktion kan åstadkomma.
Och man måste släppa greppet om sitt
material för att det ska kunna nå sin fulla potential. Det har nog varit det svåraste för de gamla i branschen att acceptera; att man inte äger saker längre; inte
innehållet, inte distributionen.”
Den betalda tidningen finns kvar, men är
en nischprodukt för de få som vill betala
för den lyxen. Här gäller design, smart
paketering och fokusering. Tidningen är
en statusmarkör, som man gärna låter
ligga framme på soffbordet. Man kan få
den på papper, på digitalt papper eller
vilket annat format som helst.
”Ja, innan vi slutar”, hojtar strategen, som nu kommit upp i varv ordentligt, och viftar med sin lilla handhållna
skärm. ”När nätet på allvar flyttade in
i den här gynnade det lokala aktörer
med förstahandskontakt med de lokala annonsörerna. Då blev nämligen den
geografiska dimensionen ännu viktigare än tidigare. Sedan 2017 sorterar annonssystemet inte bara på användarens
näthistorik, personliga profil och intressen, utan också på hans geografiska placering. Detta har vässat pricksäkerheten
åt annonsörerna ytterligare – och vi tjänar ännu mera pengar!”
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Vägen till internet går via facebook
Nätverk
Här är vi

Bakåtlutat

Mingel

Så här ser världen ut:
● Tillsammans
● Dela med sig
● Plattformen som media
● De stora sociala nätverken är viktiga för

konsumenter, annonsörer och media
● Användarna står för mycket av innehållet
● Journalisterna är sina varumärken
● Media tillhandahåller tekniska lösningar,
initierar debatt, leder samtal
● Upphovsrätten är död
● Varumärken viktiga
● Annonsfinansiering
● Beteendestyrd annonsering
● Samarbete och öppenhet är viktigt i
samhället
● Ideella organisationer får ett lyft
● Geopositionering är stort
● Marknadsföring är värdebaserad
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