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SAMMANFATTNING 

 
Industrin för turism har vuxit kraftigt de senaste åren. Ett exempel på det är turismindustrin i 
Sverige där turister under år 2004 spenderade drygt 172 miljarder kronor, vilket är en ökning 
med nästan 57 procent i löpande priser sedan år 1995. Konkurrensen om dessa turismintäkter 
har även ökat väsentligt de senaste åren. Inom marknadskommunikationsforskning har stor 
vikt lagts vid mätningen av reklameffektivitet och mediekanalsval eftersom mediekanalsval är 
en kritisk fråga vid marknadsföringsåtgärder. Det är därför kritiskt att förstå den inverkan som 
olika kommunikationskanaler har på konsumenterna för att turistmarknadsföringsföring ska 
kunna utformas genom bättre strategiska beslut angående marknadskommunikation och 
medieval. 
 
Syftet med denna uppsats är därför att beskriva och generera kunskap kring olika 
konsumentkaraktäristiksgrupper och deras mediekanalspreferenser för reklam och information 
gällande resor och resmål. Dessutom ämnar uppsatsen påvisa om det finns ett samband mellan 
mediekanalspreferenser och den uppfattade perceptionsnivån för rese- och 
resmålskommunikation inom kanalerna. 
 
Vi har utgått ifrån teori som behandlar olika faktorer vilka kan användas för att segmentera 
respondenterna i olika konsumentkaraktäristiker. Detta för att se om 
konsumentkaraktäristiken har en betydelse för mediekanalspreferenserna. Den vetenskapliga 
referensramen innefattar även teori gällande de olika mediekanalerna som är behandlade i 
undersökningen, bland annat gällande deras genomslagskraft.    
 
Uppsatsens mål är att svara på frågeställningarna; Påverkar konsumentkaraktäristiken 
mediekanalspreferenserna gällande rese- och resmålskommunikation? Finns det ett samband 
mellan konsumenters mediekanalspreferenser och deras uppfattade perceptionsnivå för rese- 
och resmålskommunikation inom de olika mediekanalerna. För att kunna svara på detta har vi 
utfört tre kvalitativa förintervjuer som underlag, utöver teorin, för den kvantitativa 
enkätundersökning som vi genomfört med 150 respondenter i målgruppen 20-30 år.   
 
Den sammantagna slutsatsen som kan dras av den analys som är genomförd är att det finns en 
viss påverkan från konsumentkaraktäristiken på mediekanalspreferenserna gällande rese- och 
resmålskommunikation. Vissa konsumentkaraktäristiker visade sig påverka 
mediekanalspreferenserna till högre grad än andra, och en betydande karaktäristik visade sig 
vara kön. Samband påvisades mellan mediekanalspreferenser samt var respondenterna ansåg 
sig uppmärksamma och bevara rese- och resmålskommunikation bäst. Dock fanns det även 
här skillnader gällande olika konsumentkaraktäristiker. Det framkom således i denna uppsats 
att det för en optimal marknadsföringsstrategi inte endast räcker att ha kunskap om 
målgruppen utan även om de subgrupper, alltså olika konsumentkaraktäristiker, vilka kan 
finnas inom målgruppen. 
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1. Inledning 
 
Industrin för turism har vuxit kraftigt de senaste åren. Ett exempel på det är turismindustrin i 
Sverige där turister under år 2004 spenderade drygt 172 miljarder kronor, vilket är en ökning 
med nästan 57 procent i löpande priser sedan år 1995. Antalet sysselsatta inom 
turismnäringen i Sverige har också det ökat med nästan 24 procent eller drygt 24 000 
heltidsanställda sedan år 1995.1 Konkurrensen om dessa turismintäkter har även den ökat 
väsentligt de senaste åren. Detta har medfört att företagen spenderar allt mer pengar på 
marknadsföringsåtgärder för inhemska och utländska resmål. I takt med allt större 
investeringar i turism, har många företag inom turismindustrin känt ett allt större behov av att 
utvärdera effektiviteten för deras marknadsföringsprogram. Inom 
marknadskommunikationsforskningen har stor vikt lagts vid mätningen av reklameffektivitet 
och mediekanalsval eftersom mediekanalsval är en kritisk fråga vid 
marknadsföringsåtgärder.2 Kim et al. menar att olika mediekanaler har olika styrkor och 
svagheter när det gäller att leverera olika typer av reklambudskap. Reklam som levereras av 
olika mediekanaler påverkar därför olika kognitiva processer, och därmed olika dimensioner 
av den psykologiska effekten. Det är därför kritiskt att förstå den inverkan som olika 
kommunikationskanaler har på konsumenterna för att turistmarknadsföringsorganisationer ska 
kunna utforma bättre strategiska beslut angående reklamutveckling och medieval.3   
 
Marknadskommunikation bygger enligt Dahlén & Lange på tre grundfrågor nämligen; Vem 
vill vi nå? Vad vill vi säga till dem? Hur ska vi säga det? Författarna menar således att 
marknadskommunikation handlar om att välja rätt målgrupp, utforma rätt budskap och att 
sedan kommunicera i rätt kanal. En viktig punkt utöver att ha förståelse för målgruppen kan 
även vara att använda en mediekanal där målgruppen verkligen befinner sig och där den har 
en hög mottaglighet för budskapet.4 Cai, Feng & Breiter skriver att eftersom ett resemål är 
intangibelt, det vill säga inte fysiskt kan presenteras för marknaden vid försäljningstillfället, är 
det extra viktigt med rätt budskap genom rätt mediekanaler vid marknadsföring av turistmål. 
Detta innebär att det är av stor vikt att förstå vilka mediekanaler de potentiella besökarna 
använder sig av och deras mottaglighet inom dessa.5  
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Eftersom turistbranschen växer ständigt ökar intresset för produkter och tjänster i samband till 
detta område hos konsumenterna. Samtidigt ökar antalet budskap som sänds ut mot 
konsumenterna samt antalet mediekanaler. Flera företag vet dock inte om de når sin målgrupp 
med kommunikationen, det vill säga om reklamen har fel mottagargrupp6. För att kunna få en 
vetskap om att kommunikationen når konsumenten måste en förståelse även finnas för 
konsumentens medieanvändning och deras åsikter och värderingar gällande reklam och de 
olika medierna. Det vill säga att en konsument spenderar mycket tid inom en mediekanal 
behöver därmed kanske inte betyda att det är där de främst föredrar att få information kring 
resor och resmål. Det kanske är snarare tvärtom, en person som spenderar mycket tid på 

                                                 
1 Nutek – fakta om svensk turism 2006 s.8fff 
2 Kim et al., 2005, s 42 
3 Ibid 
4 Dahlén & Lange, 2003, s 19 
5 Cai, Feng & Breiter, 2004, s 138 
6 Larsson, 2001, s 121 
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Internet lägger kanske ett större personligt värde vid tidningsreklam och på detta sätt även tar 
till sig bättre av kommunikationen genom denna kanal. Effektiv marknadsföring är därmed ett 
mångfacetterat begrepp och handlar exempelvis inte enbart om beteende och vanor utan även 
konsumentens värderingar och tycke för reklam i de olika kanalerna7.   
 
Det finns flera faktorer vilka omedvetet kan påverka konsumentbeteendet, detta kan därmed 
innebära att tanke och handling inte alltid stämmer överens8. Dock kan nog 
konsumentbeteendet grunda sig mycket i en konsuments medvetna tycke för exempelvis olika 
medier och marknadskommunikation. Detta skulle kunna visa sig i att konsumenten aktivt kan 
välja bort att fokusera på sådant som inte stämmer överens med det egna tycket. Vad är det då 
som kan påverka konsumentens inställning till exempelvis marknadskommunikation genom 
de olika mediekanalerna?  Kan det vara faktorer som konsumentens bakgrund, livsstil och 
värderingar som skapar skillnader i konsumentens tycke? I sådana fall, kan dessa 
konsumentkaraktäristika även påverka exempelvis mediekanalspreferenserna gällande rese- 
och resmålskommunikation? Om detta är fallet skulle det alltså kunna vara viktigt att 
segmentera utefter dessa faktorer för att kunna nå den speciella målgruppen på ett så effektivt 
sätt som möjligt.  
 
För att knyta an till marknadskommunikation för resor och resmål, verkar det som att 
konsumentkaraktäristikens påverkan på mediekanalspreferenserna gällande resor och resmål 
är en viktig fråga. Denna fråga tror vi kan ha stor betydelse för fortsatt förståelse och 
utveckling inom marknadskommunikationen av resor och resmål. Det kan dock vara 
nödvändigt att även ha kunskap om preferenserna stämmer samman med inom vilken 
mediekanal konsumenterna anser sig uppmärksamma och bevara kommunikation kring resor 
och resmål bäst. Denna grad av uppmärksamhet och bevaring av marknadskommunikationen 
är då ett sätt att kunna se på konsumenternas uppfattade perceptionsnivå inom de olika 
kanalerna. Hur detta förhållande ser ut tror vi alltså kan ha stora konsekvenser för hur effektiv 
marknadskommunikation kan skapas, det vill säga att om perceptionsnivån är låg där 
preferensen är hög, öppnar detta upp för en ny fråga nämligen om fokus borde ligga på 
perceptionsnivån eller preferenserna. Målet med denna uppsats är, med utgångspunkt i 
ovanstående resonemang, att skapa en grund eller ge uppslag för en vidareutveckling inom det 
teoretiska området kring turism och marknadskommunikation.    
 

1.2 Frågeställning 
 

- Har konsumentkaraktäristiken9 en påverkan på mediekanalspreferenserna gällande 
rese- och resmålskommunikation?  

 
- Finns det ett samband mellan konsumenters mediekanalspreferenser och deras 

uppfattade perceptionsnivå för rese- och resmålskommunikation inom de olika 
mediekanalerna? 

 

                                                 
7 James & Kover, 1992, s 72 
8 Ziems, 2004, s 210 
9 Exempel på karaktäristiker kan enligt Larsson, 2001, s 126, vara medievanor, sysselsättning, konsumentens 
förhållande till ämnet etcetera.   
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1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och generera kunskap kring olika 
konsumentkaraktäristiksgrupper10 och deras mediekanalspreferenser för reklam och 
information11 gällande resor och resmål. Dessutom ämnar uppsatsen påvisa om det finns ett 
samband mellan mediekanalspreferenser och den uppfattade perceptionsnivå för rese- och 
resmålskommunikation inom kanalerna. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
Denna studie berörs av en rad faktorer som påverkar utformningen av uppsatsen. De faktorer 
som är av störst betydelse för uppsatsens avgränsningar är de teoretiska, empiriska, 
geografiska och tidsmässiga. Dessa faktorer kan sägas ha sin utgångspunkt i de resurser som 
finns tillgängliga i form av tid och pengar. Genom att den tid som fanns tillgänglig för 
utförandet var tio veckor och att det inte fanns några pengar att spendera på arbetet har vissa 
avgränsningar gjorts.  
 
De teoretiska avgränsningarna har gjort att uppsatsen behandlar endast ett fåtal mediekanaler. 
Dessa mediekanaler är Internet, dags-/kvälls-/gratistidningar, facktidningar/tidskrifter, radio, 
Tv och ”mun-till-mun”-metoden. Anledningen till att även ”mun-till-mun”-metoden togs med 
i undersökningen var för att vi tror att det är ett så pass utbrett sätt att informera varandra om 
resor. I frågan kring mediekanalspreferenser (se bilaga 2) har dock två ytterligare alternativ 
lagts till, direktreklam och utomhusreklam. Dessa två har lags till för att vi ville undersöka hur 
respondenterna skulle kunna tänka sig att motta reklamen, det vill säga om dessa två kanaler 
kan ha en stor betydelse för denna typ av reklam. Anledningen till att vi avgränsat oss mot 
dessa medier är ett intresse från vår sida då medierna är vanliga gällande reklam mot 
konsument men vi tror att de är relativt ovanliga för tjänsten resor. Därav ansåg vi det 
intressant att lyfta in de två extra mediekanalerna i undersökningen. Vi har även valt att 
avgränsa oss till att endast titta på mediekommunikation av passiv karaktär där konsumenten 
inte aktivt måste agera för att ta del av den. Vi tittar därmed inte på exempelvis reseföretagens 
hemsidor där konsumenten själv måste söka upp den. Gällande Internet tittar vi istället på 
banners som ligger som passiv reklam.  
 
Arbetet har avgränsats empiriskt genom att vi har begränsat antalet konsumentkaraktäristika i 
undersökningen och valt ut de som vi ansåg vara mest intressanta för vår frågeställning, dessa 
är; sysselsättning, reslivsstil (uppfattade graden av resande), mediekanalsvanor, kön, 
engagemang i kommunikation av resor och resmål, resetyp samt var i köpprocessen 
konsumenten befinner sig. För reslivsstilen har vi avgränsat oss mot att titta på konsumentens 
uppfattade grad av resande och därmed bortses antalet faktiska resor. Valet av karaktäristiker 
har sin grund i den vetenskapliga referensramen då flera forskare berör vikten av dem samt 
valet gjordes även efter diskussion med handledaren. Vi har även avgränsat oss mot att titta på 
resor vilka inkluderar exempelvis hotell, vandrarhem och inte boende hos bekanta. Vi tittar 
inte heller på affärsresor utan har avgränsat oss mot de privata resorna.  
                                                 
10 Exempel på karaktäristiker kan enligt Larsson, 2001, s 126, vara medievanor, sysselsättning, konsumentens 
förhållande till ämnet etcetera.   
11 Reklam och information skiljer sig enligt vårt sätt att se på saken genom att reklam är något som syftar till att 
exempelvis sälja något och har ett högt kommersiellt syfte. Information ses som något som fås genom 
exempelvis tidningsartiklar, Tv-program eller från bekanta, alltså något som har ett innehåll som till synes ej är 
kontrollerat från ett företag i marknadsföringssyfte.   
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Inledning 

Metod 

Vetenskaplig 
referensram 

Analys 

Empiri 

 Diskussion  
& Slutsatser 

 
Resursbrister har lett till vissa geografiska avgränsningar och har bland annat lett till 
undersökningar i endast två städer, Örebro och Stockholm och inte fler vilket hade kunnat 
vara fördelaktigt för att fånga in fler människor med olika bakgrund. Vi har även endast 
befrågat svenska invånare i undersökningen.  
 
Den tidsmässiga avgränsningen sträcker sig enbart till att redogöra för hur det ser ut idag. 
Således ämnar uppsatsen inte redogöra för en historisk framställning av konsumentpreferenser 
gällande mediekanaler vid marknadsföring av resor och resmål.   
 

1.5 Disposition 
 
   
I det inledandet kapitlet ges bakgrund och problematik kring det 
valda problemområdet. Här presenteras även promemorians syfte 
och frågeställning samt avgränsningar.  
 
 
 
I metodavsnittet redovisas först ämnesval samt den 
vetenskapsteoretiska utgångspunken för arbetet. Här presenteras 
därpå de tillvägagångssätt som tillämpats för datainsamling i form 
av kvalitativa intervjuer och kvantitativa enkätundersökningar. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring metod- och teorival samt 
tillförlitlighet och giltighet.   
 
 
 
Den vetenskapliga referensramen redovisas i teorikapitlet. Här 
presenteras de olika faktorer vilka kan påverka ett 
konsumentbeteende samt de olika mediekanalernas karaktäristika. I 
kapitlet klargörs även de operationaliseringsprocesser på vilka 
undersökningarna grundar sig teoretiskt. 
 
 
I empirikapitlet finns en sammanfattning av de tre förintervjuerna 
samt en sammanställning av de resultat som genererats genom 
enkäterna i form av tabeller. 
 
 
I analyskapitlet presenteras resultaten av en vidare analys av den 
insamlade empirin samt en kortare koppling till den teoretiska 
referensramen.  
 
 
I det avslutande kapitlet diskuterar vi kring det resultat som 
presenterats i analysen och hur dessa kan tolkas i samband med den 
vetenskapliga referensramen. Vi har valt att lägga fokus på 
diskussionen i denna uppsats, detta för att de faktorer vi vill titta på 
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lättast analyseras och diskuteras utifrån hur vi tror att de kan tolkas 
och detta med anknytning till teorin. Därefter presenteras slutsatser 
och vidare diskussion.   
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2. Metod 

2.1 Ämnesval 
 
Vi har valt att skriva vår uppsats kring turism samt konsumentkaraktäristik och preferenser 
gällande mediekanaler vid marknadskommunikation av resor och resmål. Resor och resmål 
innefattar enligt oss alla resor där individen bor på annan ort än hemma, detta kan exempelvis 
innebära en weekendresa till Stockholm med hotell (alltså inte hos bekant) såväl som en 
charterresa till Grekland. Dock räknas resor som klassificeras till arbetsresor bort. 
Anledningen till att detta område valdes är dels att vi blev ombedda av ett företag inom denna 
bransch att titta på det samt att vi författare till uppsatsen har en livsstil vilken präglas av 
mycket resande och därmed intresserar oss för detta område. Företaget, Destination AB, som 
vi varit i kontakt med har en huvudsysselsättning att marknadsföra olika turistdestinationer. 
Detta företag har en mindre betydande roll för vårt syfte men uppsatsen ämnar förse företaget, 
samt turismföretag i allmänhet, med värdefull information om hur de kan effektivisera deras 
marknadskommunikation. 
 
En ytterligare anledning vilket vi anser gör det intressant är att turismindustrin är en starkt 
växande bransch. Eftersom konkurrensen hårdnar inom branschen finns det även ett större 
behov för företagen att förstå sin målgrupp och deras preferenser, detta för att 
marknadsföringen ska vara effektiv och konkurrensfördelar ska kunna skapas. Att undersöka 
om preferenserna skiljer sig inom olika subgrupper inom målgruppen genom exempelvis kön 
och livsstil anser vi även vara ett intressant ämne att undersöka då det blivit allt viktigare med 
en stor förståelse för målgruppen. Genom en enkätundersökning med 150 personer vill vi 
utforska dessa faktorers påverkan på konsumentbeteendet samt preferenser. Målgruppen är 
män och kvinnor mellan 20-30 år, denna målgrupp har valts i samråd med Destination AB då 
de finner att den målgruppen är den mest intressanta. Undersökningen har ett 
konsumentperspektiv vilket ska kunna ligga till grund för strategier inom företag. Denna 
kombination av faktorer hos målgruppen och dess påverkan på konsumentbeteendet känns 
som ett nytt och relevant område och utifrån detta i anknytning med mediekanaler uppstod 
valet av ämne i uppsatsen.   
 

2.2 Uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt 
 
Thurén menar att vetenskapen består i huvuddel av två inriktningar och dessa är positivism 
och hermeneutik. Det som skiljer dessa båda inriktningar åt är synen på kunskap. 
Positivisterna strävar efter en enda stor sanning medan hermeneutikerna är mer öppna för 
olika slags sätt att se samma fenomen.12 Att kunna förklara ett fenomen logiskt eller empiriskt 
kan verka vara både fullt tillräckligt och det enda möjliga. Och visserligen täcker den 
positivistiska vetenskapen ett stort område men den lämnar fortfarande mycket att förklara. 
Vad hermeneutiken använder som positivismen saknar är förmågan att tolka och förstå utifrån 
känslor och upplevelser.13 Thurén liknar positivistiska analyser vid hårddata och 
hermeneutiska analyser vid mjukdata. Vad som skiljer dessa vetenskaper åt är att man inom 
hermeneutiken inte fordrar att någonting är absolut sant. Hermeneutik handlar således om att 

                                                 
12 Thurén, 1991, s 14 
13 Ibid, s 45f 
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bevisa ett större eller mindre samband.14 Men det är ofta heller inte det hermeneutiken är 
intresserad av, att hitta den ultimata sanningen. Hermeneutiken strävar snarare efter att 
fördjupa sin kunskap med hjälp av olika tolkningar. Eftersom människan är en komplicerad 
varelse torde det vara svårt att förklara mänskliga skeenden med endast en sanning, ett 
perspektiv och en tolkningsmodell. I detta avseende där vikten ligger på förståelse tillåter 
hermeneutiken en större öppenhet än positivismen. För att sammanfatta de olika 
vetenskaperna kan man säga att positivismen erbjuder en mer precis men begränsad kunskap 
medan hermeneutiken ger en osäker men omfångsrik vetskap.15  
 
Målet med denna uppsats är att generera kunskap och förståelse kring ett fenomen och inte 
uppnå en absolut sanning. Eftersom uppsatsen behandlar olika individers subjektiva åsikt och 
värdering är varje individs röst lika mycket värd och vi anser därmed att det inte bara finns en 
korrekt sanning. Uppsatsen bygger på tolkningar utifrån upplevelser där vi som undersökare 
inte ämnar ställa oss utanför problemet och studera det på avstånd utan tillstår den prägel vi 
sätter på resultatet på grund av vår förförståelse för problemet. Genom uppsatsen kommer vi 
att söka samband och skillnader vilka kan finnas inom målgruppen. Resultatet kommer på 
grund av den stora urvalsgruppen kunna visa på olika mönster och tendenser samt kunna ligga 
till grund för en vidare undersökningar. 
 
Ekström & Larsson menar att det i den tolkande vetenskapen är subjektet som tolkar, vilket 
gör att vissa forskare hävdar att denna vetenskap av denna anledning är subjektiv. Naturligtvis 
präglas alla tolkande undersökningar av forskarens förförståelse men den tolkande 
vetenskapen är inte subjektiv i den mening att det är den enskilda individens tolkning som är 
den intressanta.16  
 
Den förförståelse som präglar denna uppsats är bland annat att vi båda reser till en stor del 
varje år, närmare tio veckor. I och med detta är vi väldigt medvetna om den kommunikation 
som finns kring resor och resmål. Vad gäller förförståelse har vi dessutom insikt i den 
målgrupp och livsstil som präglar resenärerna då vi själva befinner oss i den. Vi har även 
betydande marknadsföringskunskaper då vi dels är studenter på D-nivå i marknadsföring samt 
att vi arbetat inom området. Vad denna förförståelse innebär är att det finns en risk för vissa 
tolkningar vilka vi anser vara självklara och vilka för andra, utan förförståelsen, inte skulle 
vara det. För att gardera oss från att vår förförståelse i alltför hög grad påverkar uppsatsens 
resultat har vi varit noggranna med att bygga våra enkäter på fakta hämtade från tillförlitliga 
källor.   
 

2.3 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Enligt Holme & Solvang finns det inte någon absolut skillnad mellan kvalitativa och 
kvantitativa metoder. De är endast olika redskap som tillämpar olika principer. På grundval av 
detta är en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder möjlig och i vissa fall även att 
föredra.17 Den kvalitativa metodens främsta kännetecken och fördel är att den ger en 
helhetsbild av ett problem på samma gång som den ger en närhet till det undersökta 
problemet. Den kvalitativa metodansatsen präglas också av den flexibilitet den tillhandahåller 
forskaren vid undersökningstillfället. Detta kan vara att justera eller lägga till frågeställningar 
                                                 
14 Thurén,1991, s 48 
15 Ibid, s 50f 
16 Ekström & Larsson, 2000, s 14 
17 Holme & Solvang, 1997, s 79 
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under undersökningens gång då ny kunskap och förståelse genereras. Den kvantitativa 
metodens styrka ligger i dess möjlighet att generalisera.18 Naturligtvis finns det även negativa 
aspekter hos båda metoder såsom att den kvalitativa undersökningen, enligt vissa forskare, i 
alltför hög grad styrs och kontrolleras av forskaren eller att den kvantitativa analysen präglas 
av avstånd och urval och inte ger en djup bild av problemet.19 Att använda både den 
kvalitativa och den kvantitativa metoden skulle därför innebära att styrkor hämtas från både 
det kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssättet och i viss grad reducera metodernas svaga 
sidor. 20   
 
I denna uppsats finns undersökningar av både kvalitativ samt kvantitativ karaktär, dock med 
fokus på den sistnämnda. För att till viss del reducera svagheterna i den kvantitativa metoden 
och kunna fånga in olika värderingar och åsikter även i den undersökningen har vi gjort tre 
förintervjuer för att just fånga aspekter inom ämnet vilka inte endast är styrda av våra tankar 
och åsikter. Med intervjuerna och den teorietiska referensramen som bas har den kvantitativa 
undersökningen skapats. Enkäten bestod av slutna frågor vilka kan skapa vissa tvetydigheter 
på så sätt att vissa respondenter kan känna att det de skulle vilja svara inte finns som ett 
alternativ. Detta har vi försökt att undvika genom att utföra de tidigare nämnda förintervjuer 
na. För att vidare gardera oss mot att detta ska bli ett problem i enkäten valde vi även att 
genomgående ha med ett ”vet ej” - alternativ som respondenterna kunde kryssa i om de ansåg 
att alternativen ej var tillräckliga. Målet med denna uppsats är att skapa en grund eller ge 
uppslag för en vidareutveckling inom det teoretiska området kring turism och 
marknadskommunikation. Därav valde vi att fokusera på den kvantitativa delen då en stor 
urvalsgrupp kunde studeras på detta sätt. Vi anser därmed att det är med tonvikt på kvantitativ 
metod men samtidigt med influens av kvalitativ metod vi bäst kan svara till undersökningens 
syfte.  
 

2.4 Motiv till val av metod 
 
Marknadsundersökningar har stor betydelse för hur ett företag lägger upp sina strategier. Till 
exempel kan marknadsundersökningar utformas både som intervjuer samt 
enkätundersökningar, vilka sedan kan ligga till grund för beslut om huruvida företag bör gå in 
på en ny marknad med en produkt. Men marknadsundersökningar ger också anvisning om 
exempelvis hur produkter bör utformas för att passa olika marknader och hur 
marknadskommunikationen bör se ut.21 Douglas & Craig belyser hur viktigt det är för företag 
att känna till sina potentiella konsumenter även på ett kulturellt plan för att kunna etablera en 
framgångsrik marknadskommunikation.22 
 
Det främsta skälet till varför vi valde att lägga tyngdpunkten på att göra kvantitativa 
undersökningar är för att vi ansåg att den undersökningsmetoden bäst skulle svara till vårt 
syfte. Utifrån egna erfarenheter inom marknadsföring samt samlade kunskaper från våra 
studier anser vi att kvantitativa marknadsundersökningar är ett bra sätt för att undersöka en 
stor mängd människors åsikter. Motivet till detta är att de målgrupper företag inriktar sig mot 
kan sägas motsvara subkulturer i samhället. Den svenska nationaliteten är inte en homogen 
massa som har lika uppfattningar och åsikter om allt. Därför är det viktigt att företag är 

                                                 
18 Holme & Solvang, 1997, s 80 
19 Ibid, s 81f 
20 Ibid, s 86f 
21 Douglas & Craig, 1983, s 11f 
22 Ibid, s 14f 
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medvetna om hur olika kulturer inom målgrupper i samhället upplever deras produkt och 
kommunikation för att veta om marknadsföringen fungerar på rätt sätt, eller åtminstone det 
sätt som företaget själv önskar. Marknadsundersökningar passar sig även ypperligt enligt oss 
när ett konsumentperspektiv ska kunna ligga till grund för en företagsstrategi, vilket är tanken 
med denna uppsats. 
 

2.5 Kvalitativ metod 

2.5.1 Motiv till val av kvalitativ förundersökning 
 
Vi valde att göra tre kvalitativa intervjuer för att stärka validiteten och reliabiliteten i vår 
kvantitativa undersökning. Detta då de hjälper till att på ett bättre sätt svara på uppsatsens 
syfte då de fångar in djupare aspekter på området. Genom intervjuerna fick vi en bättre 
inblick i hur respondenter kan resonera kring detta område samt hur de reagerar på olika 
frågor. Genom att vi på detta sätt skapat en större kunskap för hur respondenter tänker och 
reagerar kring frågor på detta område, kunde enkäten på en bra sätt skapas. Våra privata 
kontakter har legat till grund för valet av respondenter för den kvalitativa undersökningen, ett 
motiv till detta är att vi ville fånga in olika livsstilar inom åldern 20-30 år. Eftersom vi hade 
en förkunskap om respondenterna kunde vi därför välja dem på grund av deras livsstilar.  Det 
vill säga vi gör intervjuer med människor som reser olika mycket, detta för att få kunskap om 
olika grupper gällande resmängd.  
 

2.5.2 Intervjuer  
 
Vid genomförande av intervjuer är det viktigt att bestämma vilken typ av intervju som ska 
genomföras. Det finns olika typer av intervjuer och en vanlig uppdelning är strukturerade, 
semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har 
intervjuaren en lista av ämnen eller frågor som ska tas upp men ordningen kan skifta och 
frågor kan läggas till eller tas bort allteftersom intervjun fortgår.23  
 
Frågorna som ställdes har sin grund i den teoretiska referensramen och behandlar områden 
vilka är intressanta för den huvudsakliga undersökningen (den kvantitativa undersökningen). 
De intervjuer som gjordes var semistrukturerade där respondenter fortfarande gavs en stor 
frihet att svara fritt och stoppades inte heller om denne kom in på sidospår, då intervjuerna 
skulle ge oss nyanser av ämnet vilka vi tidigare kanske inte tänkt på. Varje intervju tog cirka 
fyrtio minuter och skedde i enskilda rum där respondenten var ensam med en författare till 
uppsatsen.   
 

2.5.3 Metod vid analys av kvalitativ data 
 
Alla intervjuer genomfördes separat och spelades in på bandspelare. Efter intervjuerna 
lyssnade vi noggrant igenom banden för att sedan göra en enklare transkription av 
intervjuerna där den viktigaste information som framkommit nedtecknades. Utifrån det vi 
kom fram till i dessa intervjuer samt vår referensram skapades sedan den kvantitativa 
undersökningen.    

                                                 
23 Holme & Solvang, 1997, s 246f 
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2.6 Kvantitativ metod 

2.6.1 Definition av målgrupp 
 
Den grupp eller enhet som en forskare vill uttala sig om, det vill säga dra slutsatser om är 
undersökningens målgrupp eller population. Målgruppen definieras av undersökningens 
syfte.24 Enligt Johansson är målgruppsdefinitionen ett problem som forskare kan ställas inför 
tidigt i undersökningsarbetet. Utan en klar målgruppsdefinition kan arbetet med lätthet 
kritiseras.25 Av både praktiska och ekonomiska skäl är det av central betydelse att begränsa 
sin målgrupp eftersom det är svårt att genomföra för stora undersökningar. Forskare gör då ett 
urval ur målgruppen och kan utifrån detta urval uttala sig om hela målgruppen.26  
 
Den exakta målgruppen är människor i åldern 20-30 år. Just denna målgrupp valdes på grund 
av att uppsatsen skrivs med ett indirekt syfte, nämligen att effektivisera ett turistföretags 
marknadsföring. Det är även detta företag som definierat målgruppen då denna är mest 
intressant för företaget i fråga, detta är dock allt inflytande de haft i uppsatsen. Vi kommer 
även att titta på olika konsumentkaraktäristika inom denna målgrupp, dock är det människor i 
åldern 20-30 år som är den exakta målgruppen. 
 

2.6.2 Urval 
 
Saunders presenterar att vid urval används två tekniker och dessa är sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval tillämpas då det är statistiskt känt hur stor del av 
målgruppen som är representerad i den utvalda gruppen. Vid icke-sannolikhetsurval går det 
inte att statistiskt fastställa hur stor del av målgruppen som finns representerad i den valda 
gruppen. Det är dock fortfarande möjligt att göra generaliseringar utifrån målgruppen men 
dessa grundar sig då inte på statistisk grund och är därför den urvalstyp som ofta används vid 
fallstudier.27 Icke-sannolikhetsurval används även flitigt i bland annat 
marknadsundersökningar. Denna typ av urval kännetecknas av att utsorteringen sker genom 
en rad olika tekniker vilka tillämpar subjektiv bedömning.28  
 
Enligt Deacon är en typ av icke-sannolikhetsurval ett bekvämlighetsurval och denna 
kännetecknas av att forskaren själv väljer ut vilka som ska delta i undersökningen. 
Bekvämlighetsurval förekommer i två versioner, svagt bekvämlighetsurval och starkt 
bekvämlighetsurval. Svagt bekvämlighetsurval uppstår då forskaren väljer 
undersökningssubjekt endast av den anledningen att de finns nära till hands. Denna variant är 
inte eftersträvandsvärd eftersom forskaren i möjligaste mån bör undvika att välja 
undersökningssubjekt efter tillgänglighet. Ett starkt bekvämlighetsurval är ett val som 
fokuserar kring de grupper som har en koppling till undersökningssyftet.29  
 

                                                 
24 Lekvall & Wahlbin, 1987, s 136 
25 Johansson, 2000, s 79 
26 Lekvall & Wahlbin, 1987, s 136 
27 Saunders, 2000, s 152 
28 Ibid, s 170 
29 Deacon, 1999, s 54  
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Denna studie har tillämpat ett icke-sannolikhetsurval av typen bekvämlighetsurval. Genom att 
genomföra ett bekvämlighetsurval på ”plats”  ute på gatan, blir urvalet ett svagt 
bekvämlighetsurval. En positiv aspekt av bekvämlighetsurval är att det minskar bortfallet i 
undersökningen. Eftersom varje respondent som deltog i undersökningen blev tillfrågad i 
förväg om de ville delta var det ingen respondent som lät bli att överhuvudtaget svara på 
frågorna. Däremot kvarstår problemet med bortfall på vissa frågor i undersökningen (se 
stycke 2.6.6.1). 
 
För att få en representativ bild av målpopulationen gjorde vi undersökningen vid två olika 
tillfällen i två olika städer av olika storlek. De städer som valdes var Örebro samt Stockholm. 
Att två städer valdes var för att vi tror att stadsmentaliteten kan påverka konsumenters 
förhållande till resor och resmål, det vill säga om de kommer från en mindre stad, som 
Örebro, eller en större stad, som Stockholm. Detta är ingen teori vi har stöd för utan ett 
antagande från vår sida och för att försäkra oss om att det inte till en större grad ska kunna 
påverka resultatet, valde vi således att göra undersökningen i två städer. För att få en så spridd 
bild som möjligt gjordes undersökningen på slumpmässiga platser runt om i städerna. 
Undersökningarna gjordes även på spridda tider under dagen, för att kunna fånga in olika 
livsstilar inom målgruppen, detta då även denna målgrupp skiljer sig exempelvis genom att 
vara arbetslösa, studenter, ha barn etcetera.   
 

2.6.3 Urvalsram 
 
Antal respondenter som valts till undersökningen är 150 stycken. Motivet till denna urvalsram 
grundar sig på att vi eftersträvade att omfatta en så stor del av målgruppen som möjligt men 
samtidigt hålla antalet nere då en alltför omfattande urvalsram skulle bli alltför tidskrävande. I 
samråd med vår handledare kom vi fram till att urvalsramen inte bör understiga 100 
respondenter. Anledningen till att urvalsramen för denna studie höjdes till att innefatta 150 
respondenter var för att undvika att understiga 100 respondenter på grund av möjligt bortfall.   
 

2.6.4 Enkäter    
 
Då en kvantitativ studie ska utföras där flera respondenter ska svara på samma frågor är 
enkäter ett fördelaktigt sätt att samla data eftersom tillvägagångssättet är effektivt. Enligt 
Saunders är enkäter lättare att administrera då de, i de fall frågorna är korrekt skrivna, kräver 
mindre känslighet och kunnande att administrera än intervjuer.30 Vilken typ av enkät som ska 
genomföras beror på undersökningens syfte. Men det är naturligtvis viktigt att även ta hänsyn 
till aspekter som vilka respondenterna är, hur dessa kan nås, antalet respondenter och frågor 
som undersökningen kräver och typen av frågor. Hur enkäten sedan utformas påverkas 
dessutom av hur lång tid både forskare och respondent har till förfogande och vilka resurser 
som finns tillgängliga med hänsyn till ekonomi och arbetsstyrka.31  
 
Innan frågor till enkäter skrivs är det viktigt att göra en noggrann litteraturgenomgång 
eftersom de framtagna data ska relateras till tidigare forskning. Denna litteratur ska sedan 
ligga till grund för hur enkätfrågorna utformas och i detta hör till att bestämma relationer som 
förekommer mellan de variabler som ska undersökas.32 Saunders menar att det finns tre typer 
                                                 
30 Saunders, 2000, s 281f 
31 Saunders, 2000, s 283ff 
32 Ibid, 286f 
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av variabler som kan förvärvas genom enkäter. Dessa är åsikter, beteende och attribut. Åsikter 
svarar på respondenters förhållningssätt till företeelser, hur de känner eller tycker. 
Beteendevariabeln svarar på hur respondenterna beter sig, vad de tidigare har gjort och vad de 
kommer att göra och attributvariabeln innehåller data om respondenternas karaktärer såsom 
ålder eller yrke.33  
 
Saunders menar att vid utformandet av enkäter är det väsentligt att bestämma vilken typ av 
frågor som enkäten ska innehålla.34 Stängda frågor ger respondenten mindre utrymme för 
egna avvikelser, än öppna frågor, då han eller hon förses med svarsalternativ. Dessa typer av 
frågor är dock lämpliga vid undersökningar som ska gå snabbt att genomföra eftersom det 
oftast går fortare för respondenter att svara då alternativ ges vilket minskar skrivandet för 
respondenten. Vid analys är stängda frågor enklare att hantera eftersom svarsalternativen är 
lättare att jämföra i högre grad än i öppna frågor.35  
 
I denna undersökning användes endast stängda frågor. Anledningen till det är att förenkla 
sammanställningen av enkäterna då 150 olika svar från 150 olika respondenter skulle försvåra 
analysen avsevärt. Samtidigt förenklar vi svarsprocessen för respondenterna. Istället för att ha 
öppna frågor i enkäten har vi som tidigare nämnts genomfört förintervjuer för att få en djupare 
förståelse och nå andra dimensioner av problemet än vad vi själva tänkt på.     
 
Det finns enligt Saunders sex olika typer av stängda frågor som kan användas vid enkäter, 
dessa är list, category, ranking, scale eller rating, quantity och grind. I list-frågor ges 
respondenten en lista av olika svarsalternativ. Vid denna typ av fråga är det viktigt att 
undersökaren noga tänker igenom vilka svarsalternativ som presenteras så att olika 
svarsalternativ täcks in i frågan. Category-frågor designas, till skillnad från list-frågor, så att 
endast ett svarsalternativ stämmer in på frågan. Därför är det viktigt att svarsalternativen i 
category-frågor inte överlappar varandra så att respondenten svarar med flera alternativ. 
Något som är viktigt att tänka på vid denna typ av frågor är att följden för svarsalternativen 
ligger i en logisk ordning. Rating eller scale-frågor används vid enkäter där forskaren är ute 
efter att fånga respondenternas åsikter. Det vanligaste sättet att mäta åsikter är på en så kallad 
likertskala där respondenten får svara på hur starkt han eller hon känner för en företeelse på 
ett fyr-, fem-, sex- eller sjuskaligt storleksförhållande. Quantative-frågor används för svar som 
mäter mängd av en karaktäristika36. 
 
I denna undersökning har flera olika typer av frågor använts (för enkät, se bilaga 2). Gällande 
list- frågor har denna typ av fråga bara använts i fråga 3, medan category-frågor har använts 
på fråga 1, 4 och 30. Fråga 2 och 4 har quantitative- karaktär. I denna undersökning är det 
scale- frågor som är vanligast, dessa används på fråga 6-29. Fråga 6 är en fyrgradig skala där 
respondenten tvingas att ta ställning, detta för att en uppdelning av gruppen ska kunna ske. 
Fråga 7-29 är istället på en femgradig likertskala.  
 
Något som är viktigt vid skapandet av en enkät är hur frågorna formuleras och därför är 
ordval något varje forskare bör ägna stor möda. Det är viktigt att använda frågor som är lätta 
för respondenterna att förstå. Är frågorna oklart formulerade påverkar detta studiens validitet. 
Därför är det av stor vikt att vara tydlig i språket och då vagt formulerade meningar eller svåra 
ord kan leda till att respondenterna hoppar över frågor. Till skillnad från de flesta fall med 

                                                 
33 Saunders, 2000, s 287f 
34 Ibid, s 293 
35 Ibid, s 292 
36 Ibid, s 298fff 
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kvalitativa intervjuer där forskaren ofta kan återkomma till respondenten för kompletteringar 
är detta sällan möjligt med enkäter.37 När frågorna till studien är skrivna är det enligt 
Saunders viktigt att lägga möda vid att kontrollera hur enkäten är utformad så att följden ger 
frågorna rätt flyt.38 
 
Innan själva enkätundersökningen ägde rum lät vi kontrollera enkäterna på tre testpersoner. 
Detta gjorde vi för att försäkra oss om att enkäterna var förståliga, att vi inte hade använt för 
svåra ord, att ordningsföljden var logiskt och att svarsalternativen täckte ett tillräckligt stort 
omfång. Dessutom har enkätens innehåll och utformning diskuterats noga med handledaren.  
 

2.6.5 Operationaliser ing 
 
Inom kvantitativa studier är operationalisering ett centralt begrepp. Ordet syftar till att ämna 
kunna omvandla frågeställningen till något mätbart, det vill säga finna mätinstrument med 
vilka studiens syfte kan besvaras.39 Lekvall & Wahlbin beskriver 
operationaliseringsprocessen som ”att hitta bra ’översättningar’  av teoretiska begrepp till 
praktiska mätförfaranden” 40. Enkäten som ligger till grund för den kvantitativa 
undersökningen i denna uppsats är gjord i förenlighet med de olika teorierna inom den 
vetenskapliga referensramen. En utförlig operationalisering presenteras i slutet på den 
vetenskapliga referensramen i kapitel 3.5 för att belysa de områdena, vilka finns i 
referensramen, som är viktiga för undersökningen.  
 

2.6.6 Metod vid analys av kvantitativa data  
 
När enkäterna är genomförda återstår arbetet att sammanställa de uppgifter som samlats in. 
Ett analysverktyg som kan användas för att analysera kvantitativa data är SPSS, Statistical 
Packages for the Social Sciences.41  
 
Det är just SPSS som använts för att analysera data i denna uppsats. Genom att använda SPSS 
kunde vi genom att koda varje fråga och svar, få fram tabeller och diagram per ”automatik” . 
Dessutom registrerades de bortfall som påträffades. Det är således genom SPSS vi fått fram 
resultaten som finns i de tabeller som återfinns i empiriavsnittet (kapitel 4.2) och de diagram 
som återfinns i resultatanalysen (kapitel 5.2).    
 
I SPSS förekommer det flera sätt att analysera data, exempel på detta är medelvärdet vilket är 
det variabelvärde som förekommer mest frekvent som svar på scale-frågor. Median är det 
mått som används för att identifiera ”mittmåttet” . Detta mått är användbart vid extremvärden 
eftersom det inte påverkas av extremvärden i lika hög grad som medelvärdet.42 Att det finns 
ett statistiskt signifikant samband mellan två variabler innebär att sambandet är så högt att det 
inte kan ha uppkommit av en slump, det vill säga att sambandet med stor sannolikhet existerar 
i verkligheten. På samma sätt betyder statistisk signifikant skillnad en skillnad som är så stor 
att den ej kan ha uppkommit av en slump. Gällande statistiska samband och skillnader 

                                                 
37 Ibid, s 292, 298  
38 Saunders, 2000, s 302 
39 Johansson, 2000, s 79 
40 Lekvall & Wahlbin, 1987, s 189 
41 www.studentlitteratur.se 
42 Natalie Hassmén, Kompendium IOH, ht 2002 
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resoneras det endast i sannolikheter, det vill säga med vilken säkerhet ett samband eller 
skillnad förekommer. Finns det en 95 % säkerhet i att ett samband existerar innebär det ett 
statistiskt samband på en 5 % nivå, det vill säga att sannolikheten är mindre än 5 % att 
resultatet uppkommit av en slump, en 99 % säkerhet innebär således en 1 % nivå.43 SPSS 
innehåller även ett program som utför analyser för att kontrollera om det finns en signifikant 
skillnad mellan medelvärdet på två eller fler grupper och detta program kallas ANOVA.44 I 
SPSS kan det även avgöras om det finns ett samband mellan två variabler. Det finns flera sätt 
att göra detta på men ett sätt som används vid just scale-frågor är Pearsons korrelation (rxy). 
Detta är även ett av de vanligaste sambandsmåtten. På detta sätt kan även styrkan i 
korrelationen avläsas. Styrkan i korrelationen avläses på så sätt att värdet kan variera mellan –
1 och 1. Värdet 0 visar på att det ej finns något samband medan –1 och 1 visar på perfekta 
samband.45 Pallant ger ett förslag på hur styrkan i korrelationerna kan tolkas där hon menar att 
ett värde mellan 0,3 till 0,49 eller -0,3 till –0,49 tyder på en mellanstark korrelation samt ett 
värde mellan 0,50 till 1,0 eller –0,5 till –1,0 tyder på ett starkt samband.46  
 
I denna undersökning har vi till störst del använt oss av medelvärde och ”kontrollerat”  det mot 
medianen för att se om det finns tendenser till extremvärden. Vi har kontrollerat vissa utvalda 
variabler om det finns signifikant skillnad och detta är gjort på en 95 % nivå. Vi har även 
utfört rxy korrelationer på en 99 % nivå, detta intervall valdes då målgruppen är stor, 150 
respondenter, och att det då krävs en större säkerhet att korrelationerna inte beror på ett 
slumpmässigt resultat och därav ansåg vi en 1 % nivå vara lämpligt vid korrelationerna.  
 

2.6.6.1 Bor tfall och felsvar  
 
Anledningen till att svaren på vissa frågor föll bort hos vissa respondenter kan vara flera. 
Bland annat kan nämnas att vissa respondenter inte har svarat på alla frågorna eftersom de kan 
ha missuppfattat att det är flera delfrågor under vissa frågor. Istället för att svara på alla 
delfrågorna har de svarat på en av dem och antagit att det representerar svaret på alla 
delfrågorna. En ytterligare anledning att vissa svar uteblivit kan ha varit att respondenterna 
tröttnat på att svara eller ansett att de inte haft tid att fullfölja hela enkäten. Detta kan vara 
orsaken till att vissa respondenter har lämnat in enkäten utan att ha svarat på de sista frågorna. 
Dock är andelen bortfall så lågt att vi anser att det ej påverkar reslutaten.   
 

2.7 Validitet och reliabilitet  
 
Holme & Solvang presenterar två begrepp som är centrala i vetenskaplig forskning, validitet 
och reliabilitet. Validitet rör undersökningens giltighet, i vilken mån man undersöker det som 
avsetts att undersöka. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, hur noggrant undersökningen 
genomförts och insamlad data bearbetats. Tillsammans syftar dessa begrepp till att hjälpa till 
att genomföra studien så korrekt som möjligt.47     
 
Hellevik menar att operationaliseringsprocessen har stor betydelse för arbetets validitet då det 
är graden av överensstämmelse mellan den teoretiska och den operationella definitionen som 

                                                 
43 Carlsson & Douhan, 1995, s 45 
44 Pallant, 2005, s 97f 
45 Aronsson, 1999, s 184f 
46 Pallant, 2005, s 126 
47 Holme & Solvang, 1997, s 163fff 
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ger arbetet dess giltighet. Begreppsvaliditeten mäter hur väl operationaliseringen motsvarar 
det teoretiska begrepp som den avser mäta.48  
 
I denna uppsats utgår operationaliseringen från en teoretisk referensram som behandlar ett 
förhållandevis abstrakt fenomen. Vad vi menar med detta är att förhållandet mellan 
konsument, reklam och kanaler är en högst subjektiv företeelse. Av denna anledning är det 
svårt att tolka den något abstrakta teoretiska referensramen, gällande bland annat 
konsumenternas beteende och engagemang, och skapa de indikatorer som kan mäta dessa 
aspekter genom konkreta företeelser och fenomen. Operationaliseringsprocessen har därför 
varit komplicerad för den kvantitativa undersökningen. I den kvalitativa undersökningen har 
det varit enklare att åstadkomma en operationalisering eftersom det är lättare att undersöka 
abstrakta begrepp genom intervjuer, detta eftersom det är lättare att uttrycka abstrakta begrepp 
genom ord istället för siffror.  
 
Viktigt att påpeka är att de frågor vi valt att ställa har sin grund i den teoretiska referensramen 
och utifrån vårat valda syfte och problemfrågor. Detta på grund av att frågorna i 
undersökningen skulle hjälpa till att svara på just syftet och problemfrågorna. Vi har under 
arbetet med uppsatsen diskuterat med handledaren för att säkerställa att vi är på rätt väg med 
enkäterna och att vi verkligen mäter det vi vill mäta. För att förbättra den kvantitativa 
undersökningens trovärdighet gjorde vi även, vilket tidigare nämnts, ett antal provenkäter för 
att kontrollera att enkäten uppfattades och tolkades på det sättet vi ville att den skulle 
uppfattas. Vi lät även respondenterna själva svara på enkäten, vi läste ej upp frågorna, och på 
detta sätt minskas enligt oss påverkan vi kunde ha haft på respondenterna. Vi gjorde även 
varje undersökningstillfälle på samma sätt. Detta genom bland annat att vi alltid presenterade 
att vi gjorde en D-uppsats och vi frågade om de kunde tänka sig att hjälpa till genom att svara 
på enkäten. Vi förklarade även vilken typ av resor undersökningen syftar till att behandla. 
Dock kan det faktum att ett visst bortfall existerar påverka validiteten men då detta är i så få 
fall, anser vi det ej påverka till större grad. Vi anser därmed att om samma undersökning 
skulle utföras igen och på samma sätt skulle resultatet bli snarlikt.   
 
Hellevik menar att vid diskussion av reliabiliteten är det angeläget att behandla graden 
ekvivalens i undersökningen. Ekvivalensen innebär huruvida ett undersökningsresultat är 
repeterbart, det vill säga om det genomförs vid ett senare tillfälle blir det ett likvärdigt 
resultat. Genomförs studien av en annan undersökare som åstadkommer ett likvärdigt resultat 
finns god överensstämmelse och man säger att intersubjektiviteten är hög.49  
 
För att ge den kvantitativa undersökningen hög reliabilitet i så stor utsträckning som möjligt 
har vi haft för avsikt att så noggrant som möjligt redovisa det sätt på vilket studien är 
genomförd. Detta för att ge andra undersökare en chans att upprepa undersökningen och på 
detta sätt frambringa hög intersubjektivitet mellan undersökningarna.  
 

2.8 Metod- och teorikritik 
 
Gällande metoden i denna uppsats är vi medvetna om att metodvalet i högsta grad kan 
diskuteras när det kommer till att svara till uppsatsens syfte. Anledningen till detta är att 
tillvägagångssättet för den kvantitativa analysen har sina främsta brister i att det endast 

                                                 
48 Hellevik, 1984, s 38f 
49 Hellevik, 1984, s 141 
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förmedlar bredd och inget djup gällande konsumenternas uppfattning. Denna problematik är 
dock svår att frånkomma med de resurser som varit tillgängliga. En alternativ metod för att 
fånga ett djup om konsumenterna hade varit att endast tillämpa djupintervjuer istället men 
detta hade tagit för lång tid att genomföra på en stor urvalsgrupp. Detta hade således samtidigt 
lett till att vi fångat en avsevärt mindre del av målgruppen och till att vi fått en begränsad syn 
vad gäller den allmänna uppfattningen inom målgruppen. Vi försökte till viss del undkomma 
denna problematik genom att genomföra förintervjuer. Vid dessa intervjuer finns det en risk 
att respondenterna blir påverkade på olika sätt, vi var dock noggranna med att försöka att ej 
styra eller påverka dem på något vis. Det finns även en risk vid enkätundersökningar att 
respondenterna själva påverkar deras svar på grund av olika omedvetna faktorer. Det finns 
nämligen alltid de som har en tendens att svara på ett visst sätt, det kan vara exempelvis de 
som alltid vill svara ” rätt”  och sätter ”höga betyg”  på allt, samtidigt som det finns de som 
alltid sätter ” låga betyg” . Detta tror vi dock automatisk jämnar ut sig i den stora urvalsgrupp 
som gjorts.  
 
Ett annat problem med denna typ av undersökning är att det är svårt att svara på om vissa 
frågor besvarats utan att det blivit en slags efterkonstruktion. Med detta menar vi att 
konsumenten i fråga kanske aldrig tidigare har reflekterat över dessa frågor innan 
undersökningstillfället. En annan fråga är om det verkligen kan värderas var man vill ha sin 
reklam då detta byggs upp av så många omedvetna processer, och kan därför vara svårt att 
mäta. Dock handlar denna uppsats till stor del om att kartlägga konsumentens medvetna val 
och åsikter, alltså inte att kartlägga hur de omedvetna processerna styr valen och åsikterna. Vi 
kommer att studera konsumentens medvetna åsikter om olika passiva budskap. Dock skulle en 
liknande undersökning av den omedvetna sidan kunna bli ett uppföljande ämne för en 
uppsats, nämligen att se om de omedvetna preferenserna korrelerar med de medvetna. Med 
detta menas att konsumenten kanske säger att de föredrar reklam i tidningar medan de 
omedvetet kanske nyttjar en annan mediekanal mest. Eller är det så att det medvetna och det 
omedvetna valet åtföljs.      
 
Vad gäller vår teoretiska referensram har vi som bekant valt att lägga tonvikten på 
forskningsartiklar vilka berör de olika områdena. Motivet till det valet är att vi inte ville 
använda oss av allt för mycket litteratur där en författare tolkar vad en annan forskare har 
kommit fram till. Det finns även en bok som används mycket genom hela referensramen 
nämligen den skriven av Dahlén & Lange50. Denna används för att den berör en stor del av de 
områden som finns inom referensramen. På grund av att Dahlén är en välkänd forskare och 
har forskat mycket inom mediekommunikation anser vi boken trots allt vara väldigt relevant. 
Dahlén & Lange behandlar de områden som vi anser vara väsentliga att beröra i denna 
uppsats. Ett problem som kan uppstå om en studie i alltför stor omfattning bygger på en och 
samma upphovsman är att den teoretiska referensramen kan bli ensidig och bara visa en 
författares verklighet. För att försäkra oss om att detta inte har inträffat i denna uppsats har vi 
som tidigare nämnt försökt att annars hålla oss till olika forskares verk.  
 

                                                 
50 Dahlén & Lange, 2003, ”Optimal marknadskommunikation”  
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3. Vetenskaplig referensram 
 

3.1 Marknadskommunikation 
 
Marknadskommunikation är enligt Keller det som ett företag använder sig av för att 
informera, övertala och påminna konsumenterna, direkt eller indirekt, om deras varumärke 
och produkt. Keller påstår att det är marknadskommunikationen som representerar rösten för 
ett varumärke och är medlet för att skapa en dialog och en relation till konsumenten.51 
Tidigare forskning har visat att det finns ett flertal faktorer som påverkar hur marknadsföring 
influerar destinationsvalet. Bland annat är skillnaden i effekt påverkad av vilken mediekanal 
som reklamen framställs i. Mediekanaler har olika styrkor och svagheter när det gäller att 
leverera olika typer av reklambudskap. 52 Till exempel har radio och tv betydande skillnader 
som kan påverka sättet som konsumenter bearbetar budskapet på.53 Television är mer lämplig 
för de produkter som kräver fysisk demonstration medan radio är enbart baserad på ljud och 
därför erbjuder en annorlunda plattform för hur att kommunicera med en potentiell 
konsument.54 För att på ett effektivt sätt kommunicera sitt budskap, måste företaget förstå 
skillnaderna i sättet som konsumenter bearbetar reklamen i olika mediekanaler.55    
 

3.2 Marknadsföring och målgrupp 

3.2.1 Målgruppsanalys  
 
Dahlén & Lange menar att för att lyckas med marknadsföringen krävs det att förstå vad 
målgruppen har för motiv till köp. Marknadsföringen måste uttrycka något vilket löser ett 
problem eller tillfredställer ett behov hos målgruppen.56 Field behandlar även detta område, 
dock fokuseras speciellt turistdestinationer och dess kommunikation. Field menar således att 
för att kunna genomföra en framgångsrik och effektiv marknadsföringskampanj krävs det 
strategier vilka bygger på målgruppens behov. När dessa behov samt preferenser har 
identifierats är det lättare för bland annat turistdestinationer att marknadsföra sig på ett sätt 
vilket uppfattas mer attraktivt. Lyckas destinationerna med detta kan det bli en stark 
konkurrensfördel.57 Ett sätt att få reda på vad målgruppen har för behov, förväntningar och 
vad de eftersträvar är att göra marknadsundersökningar.58 Ziems anser dock att denna 
möjlighet till förståelse för konsumenten samt bra beslut fattade med grund i detta inte alltid 
har med kunskap att göra utan ser det mer som en medfödd förmåga. Förståelsen för 
konsumentens beteende har en stor grund i psykologin, vilket Ziems fortfarande anser vara ett 
relativt dåligt utforskat område. Det är ofta de psykologiska faktorerna vilket leder till en viss 
tvetydighet och irrationalitet i konsumentens beteende.59 
 

                                                 
51 Keller, 1998, s 218 
52 Kim et al., 2005, s 42 
53 Buchholz & Smith, 1991, s 4 
54 Kim et al., 2005, s 42 
55 Buchholz & Smith, 1991, s 4 
56 Dahlén & Lange, 2003, s 29f 
57 Field, 1999, s 375 
58 Dahlén & Lange, 2003, s 30 
59 Ziems, 2004, s 210 
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En konsuments beteende kan grunda sig i flera olika motiv och det kan vara exempelvis att 
produkternas bakgrund även liknar konsumenternas bakgrund. En konsument i tjugoårsåldern 
som vill slå sig in på arbetsmarknaden, frigöra sig och samtidigt ” imponera”  på dess 
omgivning tenderar enligt Ziems att omedvetet välja produkter med liknande ”egenskaper” . 
Detta innebär således att en konsuments livsstil samt levnadssituation kan påverka dess 
beteende.60 Dahlén & Lange presenterar Rossiter & Percys teori kring konsumenternas motiv 
till köp där författarna menar att köpmotiven, problemlösande eller känsloförflyttande motiv 
kan gestalta konsumenternas behov. En indelning av köpmotiv leder till att marknadsföraren 
måste utforma kommunikationen utefter behov. Därav är det viktigt att veta vilken typ av 
köpbeteende som ligger i grunden när mediekanalsvalet planeras.61 Ziems för ett liknande 
resonemang där han menar att eftersom en stor del av konsumentbeteendet grundar sig i 
psykologiska omedvetna faktorer är det viktigt för marknadsföraren att se till att 
marknadskommunikationen innehåller en symbolisk betydelse vilken tillfredställer det behov 
konsumenten har. Ziems menar även att funktionella produkters marknadskommunikation 
tjänar på ett symboliskt budskap vilket tillfredställer ett grundläggande behov.62 Dahlén & 
Lange menar dock att det gäller inte bara att förstå sig på målgruppens behov utan även skaffa 
sig en vetskap kring inom vilka mediekanaler den specifika målgruppen verkligen befinner 
sig.63  
 

3.2.2 Konsumentkaraktär istik och beteende  
 
Beroende på konsumenternas förhållande till produkten samt företaget finns det en skillnad i 
hur pass väl de reagerar och mottager marknadskommunikation enligt Dahlén & Lange.64 
Field anser att genom att dela in i olika segment och målgrupper kan en mer kostnadseffektiv 
marknadsföring skapas, där produkterna bland annat blir rätt placerat för den särskiljda 
målgruppen. Genom skapandet av olika segment kan behoven för just det segmentet urskiljas 
och på så sätt få en hög grad av tillfredställelse.65 Mick & Buhl ger ett exempel på detta 
genom att olika människor med olika bakgrunder uppfattar reklam på olika sätt och att det 
därav är viktigt att även titta på faktorer såsom yrke, intressen etcetera.66 Ravald & Grönroos 
anser att det handlar om att konsumenterna måste finna ett värde i allt. För att de ska uppfatta 
ett högt upplevt värde, krävs det att de uppfattade uppoffringarna är mindre än de uppfattade 
fördelarna.67 Ett sätt att skapa värde för en viss målgrupp är enligt Larsson att segmentera 
efter yttre faktorer, och dessa är bland annat; storlek, geografisk belägenhet, demografi, social 
bakgrund, referensgruppen och deras eventuella påverkan, medietillgång, medievanor samt 
mediepreferenser.68 Enligt Kotler et al. spelar även könet en betydande roll, detta eftersom de 
olika könen relaterar på olika sätt till både produkterna samt kommunikationen (reklamen). 
Författarna menar även att flera företag skapar idag reklam som endast riktar sig mot kvinnor 
då de ser det som en potentiellt växande marknad.69 Churchill & Irwin menar de att könet kan 
vara viktigt men att det viktigaste är att förstå vem i hushållet, kvinnan eller mannen, det är 
som står för besluten inom det särskiljda området. Det är enligt författarna även av stor 
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innebörd att ha en förståelse för de tankar och känslor vederbörande har för det särskiljda 
området.70 Wiedmann et al. menar att fördelningen mellan könen i hemmet har förändrats då 
kvinnan jobbar och det nu finns män som även är intresserade av så kallade feminina 
produkter och män som gillar att shoppa. Författarna visar på att mottagligheten för 
kommunikation skiljer sig mellan könen. De menar på att mannens roll gällande köpbeslut har 
blivit allt viktigare och för att kunna skaffa nya kunder inom denna krets görs bäst genom 
interpersonell kommunikation (word-of-mouth).71 
 
Dahlén & Lange gör även en indelning av hur mottagliga för budskap lojala kunder, ickelojala 
kunder och nya kunder är. En lojal kund reagerar mer eller mindre automatiskt på det 
speciella företagets marknadskommunikation. Så kallade lojala ickekunder är kunder hos en 
konkurrent och de lägger ingen betydelse i de andra företagens kommunikation. De 
varierande kunderna samt ickekunder är sådana vilka ständigt provar på nya produkter. Detta 
innebär att mottagligheten är hög men med en hög grad av brus då konsumenterna mottager 
information från massa företag samtidigt. De nya användarna har inte varit i kontakt med 
produktkategorin, vilket tyder på ett lågt intresse, vilket i sig leder till en låg grad av 
mottaglighet.72 Kotler et al. för ett liknande resonemang där han menar på att konsumenterna 
utsätts för otroligt många budskap varje dag och det är endast de budskapen som stämmer 
samman med konsumentens tycke och åsikter vilka konsumenten kommer ihåg i slutet av 
dagen.73 
 
En annan indelning som kan göras för att bättre förstå målgruppen och forma kommunikation 
med hög mottaglighet är genom livsstil och värderingar enligt Dahlén & Lange. Detta kan 
inkludera aktiviteter, intressen och åsikter.74 Livsstilen utgör enligt Larsson en kombination 
av inre och yttre analysfaktorer hos målgrupperna. Detta då den grundas bland annat i den 
sociala identiteten där den sociala tillhörigheten vill markeras och livsstilen urskiljs enligt 
honom ofta i olika konsumtionsmönster, smak och preferenser på olika områden. Larsson 
benämner denna indelning som psyokografi där segmenteringen sker efter deras 
”psykologiska make-up” .75 Livsstilar är inte heller någon konstant egenskap hos konsumenten 
utan kan förändras över tiden. Livsstilen är en egenskap i sig vilken kan påverka flera val av 
produkter en konsument gör och marknadsföraren kan nyttja detta i kommunikationen genom 
att anspela på saker som lockar en viss livsstil. Exempel på detta är att använda sig av sport 
för en sportig målgrupp och även åsiktsrelaterade budskap såsom Änglamark gjort vilken 
kommunicerar till en målgrupps miljömedvetenhet.76 En distinktion mellan målgrupp och 
mottagargrupp måste göras. Det är inte alltid ett företags kommunikation når sin målgrupp 
utan kommunikationen har en helt annan mottagargrupp. Ibland är det dock meningen att 
målgruppen och mottagargruppen inte ska sammanfalla utan mottagargruppen ska nyttjas för 
att föra vidare budskapet till målgruppen. Genom att företagen planerar vilken deras målgrupp 
samt mottagargrupp ska vara är det enklare att korrekt rikta budskapen så de ej blir 
missriktade. Vill företagen att målgrupp och mottagargrupp ska vara den samma, krävs det en 
djup förståelse för målgruppen för att marknadskommunikationen ska fungera effektivt.77 
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Ett sätt att segmentera marknaden är enligt Laurent & Kapferer att dela upp utefter 
engagemangsprofil.78 Cai, Feng & Breiter menar även att genom att nyttja 
engagemangsprofilen kan segmentering inom turism ske på ett bättre sätt för att kunna 
klassificera konsumenterna och förutspå attityder.79 Eftersom det finns avsevärda skillnader i 
hur människor tar till sig kommunikation är det av stor vikt att känna till de centrala 
egenskaperna hos målgruppen vilka påverkar den form av reklam den tilltalas av.80 Park & 
Lessig menar bland annat att graden av igenkänning påverkar hur pass mottaglig 
konsumenten är för budskapet.81 Ziems menar dock att det finns många underliggande 
psykologiska anledningar, omedvetna för konsumenten, vilka leder till val av produkt och 
mottaglighet för kommunikation. Det kan bland annat vara symboliska innebörder i produkter 
vilka marknadskommunikatören bör försöka att förstärka genom att bland annat begränsa 
marknadsföringsstrategin till ett kärnbudskap.82 Field menar som tidigare nämns att det krävs 
att marknadsföringsstrategierna bygger på konsumentens behov. Om dessa behov då kan 
identifieras kan det innebära en förenkling för exempelvis turistdestinationer att marknadsföra 
sig på ett sätt vilket uppfattas mer attraktivt.83 Larsson menar att de inre faktorer och 
egenskaperna vilka är viktiga att analysera gällande segmentering är;84 

- behov, motivation och relevans 
- beredskap för information 
- förhållandet till ämnet 
- kunskaper och attityder 
- (livs) värden  

 

3.2.3 Marknadskommunikationens effekt på konsumentens beteende 
 
Shirakaya & Woodside menar att konsumenternas valprocess gällande turistdestinationer kan 
liknas vid en tratt där mycket information kring flera destinationer tas in för att sedan minskas 
ner till ett fåtal alternativ. Shirakaya & Woodside presenterar även Um & Cromptons teori 
kring hur konsumenterna väljer destination. Denna teori menar att konsumenterna gör detta 
genom en tredelad process. Det första steget handlar om hur konsumenterna passivt blir 
medvetna om vilka destinationer som finns och ligger till grund för den aktiva sökning som 
sedan påbörjas vilket slutligen leder till ett val. Trots att det första steget är av passiv natur 
påverkas det av olika faktorer som exempelvis motiv, värderingar och attityd.85 Dahlén & 
Lange behandlar olika steg av marknadsföringseffekter och presenterar modellen AIDA vilket 
står för Attention, Interest, Desire och Action. Denna förklaras genom att första steget handlar 
om kännedom, det vill säga att konsumenterna över huvudtaget lägger märke till att produkten 
finns. Det första steget är av passiv karaktär och syftar till att skapa ett intresse hos 
konsumenten för produkten, det är under denna fas som konsumentens aktiva sökande efter 
information kring produkten startar. Efter intresset uppstår en önskan, vilket innebär att 
konsumenten har bestämt sig för att denna produkt är något den vill ha, vilket slutligen leder 
till handling, det vill säga köp.86  
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Enligt Jiffer och Roos går marknadskommunikationen huvudsakligen ut på att skapa 
medvetenhet om produkten och ett förtroende till det.87 Keller förklarar kännedom med att det 
handlar bland annat om hur starkt knutet varumärket är i konsumentens minne och 
konsumentens förmåga att identifiera varumärket under olika förutsättningar. I vissa fall 
räcker det att medvetenheten om ett visst varumärke är stor för att konsumenten ska välja just 
det märket. Detta gäller i de fall där konsumenten känner ett mindre engagemang för 
produkten. I andra fall kan det vara styrkan, förtroligheten och hur pass unika associationerna 
till produkten är som påverkar konsumentens köpbeteende.88 Enligt Keller handlar 
medvetenheten om produkten också om att genom marknadskommunikation koppla 
produkten till olika kategorier i konsumentens minne och på detta sätt säkerställa att 
konsumenten minns produkten vid rätt plats och tillfälle.89 Melin menar att en av 
anledningarna till detta är att den egna produkten ska uppmärksammas i det stora utbud som 
finns. Men det finns även andra skäl, vilka är intimt förknippade med varandra, till varför 
kännedomen kan ha stor betydelse. Melin menar att genom kännedom skapas en känsla av 
samhörighet och förtrogenhet vilket är en förutsättning för att kunna få konsumenten att 
föredra en viss produkt. Han diskuterar även kring att många konsumenter utgår från 
föreställningen att om en produkt är välkänd representerar den något kvalitativt och därför är 
produktkännedom viktigt. Det vill säga att konsumenterna förutsätter att en välkänd produkt 
är en garanti för kontinuitet vilket tyder på en förpliktelse från märkesinnehavarens sida.90 
 

3.2.4 Engagemang 
 
Dahlén & Lange anser att graden av engagemang hos konsumenten spelar en stor roll 
gällande den köpprocess de genomgår. Vid högt engagemang kommer konsumenten bland 
annat noggrant bearbeta och analysera information i samtliga steg i köpprocessen. 
Engagemangsnivån påverkar även hur marknadskommunikationen ska utformas.91 Larsson 
instämmer i detta och menar att graden av engagemang kan påverka beteendet på så sätt att 
den påverkar graden av informationsbearbetning.92 
 
Fenomenet engagemang har varit en kärna inom konsumentbeteende under flera år och 
används för att förklara besluts- och behavioristiska processer. 93 Enligt Shirakaya & 
Woodside klassas resor och semester som en högengagemangsprodukt då det både handlar 
om att konsumenten måste använda sig av mycket pengar samt mycket tid.94 Zaichkowsky 
skriver om att för att kunna förklara fenomenet engagemang kan olika faktorer analyseras, 
hon nämner tre faktorer vilka huvudfokus bör ligga på; för det första karaktärerna hos 
personen, för det andra karaktären hos stimuli och för det tredje, karaktären av situationen. En 
ytterligare faktor som kan studeras är nivån av engagemang till stimulansen i kontext till 
involvering i produktens reklam. Slutsatsen är att alla dimensioner av engagemang handlar 
om det personliga förhållandet till stimulansen.95  
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Hur marknadskommunikationen mottas av mottagaren beror på flera faktorer, engagemanget 
är en av dessa men James & Kover menar att en av de viktigaste faktorerna är attityden mot 
reklamen. Attityden mot reklam kan även i sin tur påverka hur pass stort engagemanget är för 
reklamen, på så sätt att det påverkar nivån av hur mycket uppmärksamhet och energi som 
läggs på reklamen och att förstå den.96 Larsson anser att attityden även är det som bidrar till 
att anpassa oss till den verklighet som omger oss, hjälper oss att göra verkligheten begriplig, 
ger oss medel för att uttrycka våra värderingar samt är ett sätt och hålla ihop våran självbild. 
Det är enligt Larsson alltså attityden som ligger som ett slags filter för vilken information som 
tas in av konsumenten.97  
 
Laurent & Kapferer menar att engagemanget även kan påverka vilken typ av mediekanal som 
är den mest effektiva.98 Detta hör även samman med James & Kovers resonemang kring att 
det finns konsumenter vilka är mer engagerade i reklamen då de anser att reklam är ett bra sätt 
att lära sig om olika produkter och tjänster.99 Zaichkowsky menar även att engagemang är 
ingen fast dimension utan något föränderligt, hon har utifrån detta resonemang skapat en skala 
vilken kallas ”Personal Involvement Inventory” . I denna modell mäts den tillfälliga nivån av 
engagemang genom olika faktorer såsom hur viktig, relevant, värdefull, intressant, spännande, 
attraktiv och fascinerande reklamen är.100 Laurent & Kapferers engagemangsprofil har 
tidigare nämnts. Med denna menar de att engagemang är inget som ska ses och mätas i form 
av nivåer utan i olika engagemangsprofiler, detta eftersom konsekvenserna för olika 
påverkande faktorer visar sig på konsumentbeteendet. De skiljer profilen från nivån på så sätt 
att engagemanget förändras ständigt och att det därav är bättre att analysera profilen. 
Engagemangsprofilen ger alltså ett uttryck för dynamiken vilken konsumentengagemanget 
innebär.101  
 

3.3 Mediekanaler 
 
Mediekanaler skiljs ofta åt mellan sänd media, till exempel Tv och radio, och tryckt media, 
till exempel tidningar och magasin. Sänd media kräver ett lågt engagemang från konsumenten 
men är samtidigt känslomässigt involverande kanaler, medan tryckt media generellt sett 
kräver ett högt engagemang från konsumenten och är rationellt involverade kanaler. Det finns 
viktig växelverkan mellan konsumenters attityder, medvetenhet, beteende och mediekanaler, 
och denna interaktion är influerad av karaktäristiken på mediet. Det är därför viktigt att förstå 
den relativa påverkan från olika kommunikationskanaler så att det går att genomföra bättre 
strategiska beslut beträffande reklamutveckling och val av mediekanal.102 Konsumenter kan 
motta information från olika kanaler vilka Dahlén & Lange delar in i personliga kontra icke-
personliga samt kommersiella kontra icke-kommersiella. Till de icke-kommersiella/Icke-
personliga hör konsumentprodukttesterna, konsumentrådgivning etcetera. Icke-
kommersiella/personliga kanaler är bland annat mun-till-mun. De kommersiella/Icke-
personliga kanalerna är reklam i Tv, radio, tidningar osv. Till den sista gruppen, 
kommersiell/personlig, hör försäljare, butikspersonal etcetera. Alla konsumenter kommer i 
kontakt med olika typer av mediekanaler, dock är det bara de kommersiella kanalerna vilka 
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företagen kan bestämma innehållet i. De icke-kommersiella kanalerna kan även ha en stor 
inverkan på konsumenternas uppfattning om produkterna i fråga.103  
 

3.3.1 Mediekanalers genomslagskraft 
 
Reid & King menar att en av de mest grundläggande frågorna för ett företag, ”hur mycket ska 
vi spendera på reklam”?, beror till stor del på svaret från en annan fråga, nämligen ”hur 
påverkar reklam försäljningen?”. Studiet av relationen mellan marknadsföringsåtgärder och 
försäljningsrespons har varit en av hörnstenarna för modern reklamforskning. Reid & King 
har dokumenterat att mediespecialister och stora företags marknadsföringsmanagers anser att 
vissa mediekanaler är mer effektiva än andra att annonsera i.104 Mediers kommunikativa 
förmåga syftar till att olika mediekanaler förmedlar och förstärker olika egenskaper i 
reklamen.105 Berkowitz et al hävdar till exempel att sänd media är bättre för bildframställning 
och symbolism, medan tryckt media är bättre på att kommunicera detaljerad information.106  
 
Det har även fastställts i reklamlitteraturen att olika mediekanaler har olika direkta effekter, 
och utan dessa direkta effekter uteblir även de långsiktiga effekterna. Reklam i en period kan 
därmed fortsätta att påverka försäljningen i efterföljande perioder. Hur långt efter reklamen 
fortsätter att påverka försäljningen beror bland annat på mediekanalens struktur. 
Marknadsföringspraktiker antar underförstått att olika mediekanaler renderar i olika resultat, 
både kortsiktigt och långsiktigt. Vissa medier är bättre att använda sig av för olika saker och 
har olika attribut, till exempel att Tv har mer genomslagskraft än tryckt media, eller att radio 
är det bästa mediet i termer av flexibilitet. Olika mediekanaler har därför olika nivåer av 
effektivitet över tiden. En reklamkampanj består vanligtvis av en mängd aktiviteter som är 
koordinerade över ett flertal medier samtidigt. Det är därför viktigt att företaget tar hänsyn till 
vilken genomslagskraft respektive mediekanal har för reklambudskapet.107     
 

3.3.2 Aktiv kontra Passiv media  
 
Buchholz & Smith nämner att Krugman var en av de första som noterade de viktiga 
skillnaderna som existerar när konsumenter behandlar tryckt kontra sänd (broadcast) reklam. 
Han menade att konsumentens nivå av engagemang i annonsen, varumärket eller 
produktkategorin kan förväntas spela en betydelsefull roll och att olika mediekanaler kan 
påverka den passiva respektive aktiva konsumenten olika mycket.108 Graden av 
konsumentengagemang påverkar både mängden och kvalitén av konsumentens kognitiva 
gensvar. Aktiva (högengagerade) konsumenter engagerar sig i mer bemödande 
informationssökning och förvärvsstrategier. När konsumenten aktivt söker efter 
produktrelaterad information är intresset för reklamen maximal. Ökad kognitiv ansträngning 
leder även till mer kvalitativ bearbetning av meddelandet. Aktiva konsumenter kommer med 
större sannolikhet att bearbeta reklambudskapet på en ”djupare nivå”  än passiva 
konsumenter.109       
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3.3.2.1 Internet 
 
Internet är ett reklammedium som skiljer sig mycket från mer traditionell media. Detta gör att 
många organisationer är osäkra eller delade angående hur effektiv marknadsföring på Internet 
är för deras organisation, enligt Leong.110 I och med att fler konsumenter söker sig ut på 
Internet läggs det enligt Dahlén & Bergendahl även ett större fokus vid Internetreklam hos 
företagen. På Internet finns det bland annat två möjligheter för reklam, banners och hemsidor. 
Banners är egentligen bara något vilket leder konsumenten till en hemsida eller 
vidareerbjudande och passar inte för alla produkt- och tjänstekategorier.111 Banners är 
fördelaktigast gällande expressiva produkter enligt Dahlén & Bergendahl eftersom de menar 
att det endast är en liten del som verkligen klickar på annonsen. Trots detta mottas budskapet 
för expressiva produkter utan själva klicket, medan budskapet inte når fram till så stor del för 
funktionella produkter bland annat på grund av att endast lite information får plats på en 
banner.112  
 
Banners är en typ av passiv reklam medan hemsidor är aktiva. Banners är passiva på så sätt att 
en Internetanvändare utsätts för reklamen utan att be om det och utan att engagera sig i 
kommunikationen. Däremot genom att Internetanvändaren klickar på bannern har denne tagit 
initiativet för att införskaffa mer information och transporteras vidare på Internet för att aktivt 
leta efter informationen.113  
 
Det är en väsentlig skillnad mellan Internet och massmedia som ett kommunikationsmedium. 
Dels genom att Internet ger en möjlighet till interaktiv kommunikation samt att kontrollen 
över budskapsexponering har förflyttats mot konsumenten. Konsumenter har alltid tidigare 
haft förhållandevis liten kontroll över när och var de kan exponeras för ett meddelande, detta 
har till hög grad kontrollerats av medieplaneraren. Jämfört med traditionell massmedia har 
Internetanvändaren däremot mycket mer kontroll över den exponering av reklam han eller 
hon utsätts för. Detta genom att Internets olika sökmotorer och webbläsare ger konsumenten 
mycket mer kontroll över budskapsexponeringen. De kan aktivt välja vilken hemsida de 
önskar att besöka och när de vill besöka den. Varje individ kan aktivt kontrollera den mängd 
eller grad av information som han eller hon önskar att inhämta från ett kommersiellt 
meddelande. Internetlänkar gör det möjligt för individen att röra sig fritt mellan och inom 
meddelanden, ta fram så mycket eller så lite information som de vill, i den ordning de vill, 
och inte nödvändigtvis som marknadsföraren skulle föredra.  En annan konsekvens av ökad 
konsumentkontroll av exponering är att konsumenten kan välja, om de vill återvända 
kontinuerligt till hemsidan, och därmed exponera sig själva regelbundet av 
annonseringsinnehållet. Det som avgör reklamens effektivitet beror därför på om hemsidan är 
framgångsrik när det gäller att locka tillbaka konsumenten. Interaktivitet är ett exempel på hur 
företag försöker locka tillbaka konsumenter till deras hemsida. Interaktiva sidor erbjuder mer 
än bara material som konsumenten passivt kan tolka, de tillhandahåller även möjligheter för 
konsumenten att engagera sig i någon typ av utbyte med sidan eller dess sponsor. Det finns 
många olika typer av interaktiva funktioner, exempel på dessa är spel, undersökningar, 
kontaktinformation och användargrupper.114        

                                                 
110 Leong et al, 1998, s 44 
111 Dahlén & Bergendahl, 2001, s 190f 
112 Ibid, s 200f 
113 Ibid, s 194 
114 Gallagher, 2001, s 57f 
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Internet är heller inte bara en envägskommunikationskanal, vilket ofta massmedia är. Detta 
eftersom annonsering på Internet bereder en rad olika möjligheter för kommunikation mellan 
annonsören och konsumenten via e-mail, chatt rum och liknande. Interna länkar och e-mail 
länkar tillhandahåller därmed konsumenten på webben med betydande möjligheter att 
interagera med både hemsidan och företaget den marknadsför.  Gallagher nämner Hoffman 
och Novaks teori om att Internet kräver en anpassning och rekonstruktion av reklam- och 
kommunikationsmodeller. Detta eftersom Internet förändrar konsumenten från relativt passiva 
”mål”  för marknadsföringsstrategier till ett mer aktivt deltagande i 
marknadsföringsprocessen.115     
 

3.3.2.2 ” Mun-till-mun” -metoden  
 
Vissa mänskliga kommunikationskanaler är kontrollerade direkt av företaget, till exempel 
försäljningspersonal som kontaktar konsumenter i företagets målgrupp. Annan mänsklig 
kommunikation om produkten kan nå konsumenten genom kanaler som inte kontrolleras 
direkt av företaget. Exempel på dessa kanaler är branschexperter, vänner, familjemedlemmar 
och kollegor. Denna sista kanal, känd som ”mun-till-mun”-metoden, är en aktiv kanal och är 
av betydande effekt inom många produktområden.116      
 
”Mun-till-mun” beteende uppstår från konsumenters sociala relationer med varandra.117 
Brown & Reingen nämner Granovetters teori som säger att det är genom mänskliga nätverk 
som småskalig interaktion omvandlas till storskaliga mönster, och att dessa, i sin tur, påverkar 
andra konsumenter.118 Dahlén & Lange menar att det speciellt för högengagemangsprodukter 
är vanligt med ”mun-till-mun” metoden och att duktiga marknadsförare kan hjälpa till att göra 
berättandet till en del av produkten. Detta är enligt författarna speciellt intressant när det 
gäller produkter vilka är starkt förknippade med upplevelser då konsumenterna kan få en 
njutning och förlängd känsla av upplevelsen genom att berätta om den.119  
 
En av de mest accepterade uppfattningarna gällande konsumentbeteende är att ”mun-till-mun” 
kommunikation spelar en viktig roll för att forma konsumentattityder och beteende.120 
Marknadsföraren kan få mycket gratisreklam genom ”mun-till-mun”-metoden, då det har 
visat sig att motivationen att tala om produkter som konsumenter har köpt och tjänster de har 
utnyttjat är hög. Motivationen att lyssna kan även den vara hög, särskilt då konsumenter söker 
information inför ett köp eller av eget intresse.121     
 

                                                 
115 Gallagher, 2001, s 57f 
116 Kotler et al., 2005, s 737  
117 Brown & Reingen, 1987, s 350f 
118 Ibid 
119 Dahlén & Lange, 2003, s 114 
120 Brown & Reingen, 1987, s 350f 
121 Dahlén & Lange, 2003, s 37f 
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3.3.2.3 Tidningar  
 
Buchholz & Smith nämner att Krugman observerade att tryckt media kräver aktivt deltagande 
av publiken eftersom att läsa tryckta ord är en förhållandevis krävande uppgift. Buchholz & 
Smith nämner även att Holbrook menar att konsumenter försöker minimera krävande 
kognitiva ansträngningar och läser därför sannolikt inte information som är av litet intresse för 
dem. Det är svårt att via tryckt media få ett meningsfullt gensvar från passiva konsumenter. 
Detta eftersom hastiga sidvändningar och ofullständig bearbetning av sidinnehållet leder till 
att kritiska signaler som kan attrahera högre involvering kan missas. Tryckt media har därför 
begränsade möjligheter att influera en icke involverad eller passiv publik som är ointresserad 
av att läsa meddelandet.122    
 
Dahlén & Lange menar att tidningar är ett medium med högt genomslag på primärläsaren 
(den som köpt eller prenumererar på tidningen) medan de har lågt genomslag på 
sekundärläsaren (alla andra som läser tidningen, till exempel en annan familjemedlem eller 
någon som läser en tidning som ligger hos frisören). Genomslagskraften påverkas även av 
annonstätheten i tidningen, då annonstäta tidningar har lägre genomslag. I annonstäta 
tidningar får reklamen lite uppmärksamhet på grund av att det är hård konkurrens om 
uppmärksamheten.123  
 
Fackpress är ett bra exempel på ett medium som är lämplig för informativa budskap, eftersom 
det är ett medium som används för att ta del av konkret information om produkter 
konsumenten är intresserad av. Tidningar erbjuder i motsats till exempelvis radio och Tv en 
förhållandevis stor tidsrymd. Detta möjliggör för publiken att ta på sig hur mycket tid de vill 
för att bearbeta informationen i reklamen.124      
 

3.3.2.4 Tv/Radio 
 
Beskaffenheten på sänd media gör kanalen väldigt bra lämpad för att påverka passiva 
konsumenter. Informationen kommer ofta verbalt och kan därför påverka konsumenter som 
inte aktivt söker exponering av reklammeddelandet. På liknande sätt kan Tv grafiken 
förmedla information på ett intressant och effektivt sätt som kräver liten kognitiv 
ansträngning från tittaren. Radio kräver till viss del en mer aktiv konsument än Tv eftersom 
utan starka visuella signaler att guidas av kommer konsumenten att med stor sannolikhet bilda 
egna visualiseringar. Medan konsumenter sällan läser tryckta annonser som inte intresserar 
dem, så är de ofta exponerade för sänd reklam för produkter som de inte är involverade i. 
Tryckt media kommer därför ofta ingenstans i termer av ”bearbetningsdjup”  hos en passiv 
konsument (ovillig att läsa), medan sänd media endast kan missas genom att konsumenten går 
ut från rummet eller stänger av ljudet. Vad som därför är viktigt är det faktum att både aktiva 
och passiva konsumenter kan påverkas av sänd media på olika sätt.125 Kim et al. beskriver 
televisionen som ett icke selektivt medium som når en masspublik; erbjuder bilder, ljud, 
rörelse och färger; och har en förmåga att tvinga sig själv på tittaren.126 
 

                                                 
122 Buchholz & Smith, 1991, s 7 
123 Dahlén & Lange, 2003, s 421 
124 Ibid, s 425ff 
125 Buchholz & Smith, 1991, s 7ff 
126 Kim et al., 2005, s 44 
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Televisionen är ett mer effektivt medium för snabba meddelanden medan tryckt media 
förväntas vara mer effektivt för att övertala konsumenter när märkesalternativ jämförs 
noggrant. Tv-reklam är därmed användbart för att upprätta en kännedom om varumärket och 
förstärka positiva upplevelser, medan reklam i tryckt media kan leda till gynnsamma 
beteendegensvar från konsumenten.127  Tv och radio används ofta för att skapa och förmedla 
känslor och lämpar sig bäst för varumärkesbyggande reklam. Rörliga bilder, företrädesvis i 
färg, är den viktigaste egenskapen hos Tv, vilka är mycket effektiva för att skapa känslor. 
Radio är ett passivt medium och baserat på ljud vilket gör att publiken måste behålla all 
information i korttidsminnet. Denna mediekanal har också en egenskap som har förmågan att 
väcka känslor, nämligen att förmedla musik. Radio kan därför också vara ett perfekt medium 
för varumärkesbyggande, förutsatt att reklamen är musikbaserad.128      
 

3.4 Nyttjande av medier i Sverige   
 
Den uppåtgående annonsmarknaden nådde sin topp år 2000 i Sverige efter en lång period av 
kontinuerlig tillväxt. Reklammarknadens utveckling har emellertid påverkats drastiskt av ett 
allt sämre konjunkturläge de påföljande åren. Lågkonjunkturen har dock inte varit entydigt 
negativ för företagens marknadsföringsinsatser. Många mediekategorier har fortsatt att växa 
även under lågkonjunkturen. Marknadsstrategierna har även förändrats hos annonsörerna på 
grund av krympande marknadsresurser, bland annat har mer säljspecifika åtgärder prioriterats 
framför varumärkesannonsering. Förändringen av marknadsstrategi syns även i att 
annonsörerna har valt andra kanaler som mer lämpar sig för produkt- och utbudsannonsering 
för sin marknadskommunikation än de traditionella medierna.129 Dagspress är det medium 
som under 2003 hade de största investeringarna gällande reklam. Tv-reklamsinvesteringarna 
låg på cirka hälften av dagspressen och sedan trappades investeringarna ner i följande 
ordning; fackpress, gratistidningar, Internet och minst reklaminvesteringar gjordes i radio.130 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

Figur  1: Tillväxt i 
reklaminvester ingar  i Sver ige 2003 131 

                                                 
127 Kim et al., 2005, s 44 
128 Dahlén & Lange, 2003, s 424ff 
129 Carlsson & Facht, 2004, s 415f  
130 Ibid, s 419 
131 Egen utarbetad modell utifrån teori av Carlsson & Facht, 2004, s 418 
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3.5 Operationalisering 
 
Inom kvantitativa studier är operationalisering ett centralt begrepp. Ordet syftar till att ämna 
kunna omvandla frågeställningen till något mätbart, det vill säga finna mätinstrument med 
vilka studiens syfte kan besvaras.132 För att förtydliga hur vi har gjort detta följer nedan en 
genomgång av varje område som behandlats i undersökningen samt den grund från den 
vetenskapliga referensramen det vilar på.  
 
Enkätfråga                Teoretiskt område                                 Författare inom teoretisktområde 
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Figur  2: Operationaliser ingsprocessen - kopplingen mellan enkäten och den teoretiska referensramen 

3.5.1 Demografisk segmenter ing 
 
Larsson skriver att en demografisk segmentering görs för att konsumenter med bland annat 
olika bakgrund och medievanor uppfattar reklam på olika sätt. Genom att företagen sedan har 
en bra kunskap om målgruppen minskar risken för att marknadskommunikationen når ” fel”  
grupp och på detta sätt effektiviseras marknadsföringen.133 Även Mick & Buhl berör samma 
resonemang om demografiska segmenteringsvariabler och ger även de ett förslag på 
segmenteringsvariabler som grundar sig i bakgrunden, men de belyser även faktorer såsom 

                                                 
132 Johansson, 2000, s 79 
133 Larsson, 2001, s 121-126 
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yrke och att det kan spela en stor roll.134 Churchill &  Irwin, Kotler et al. samt Wiedmann et al. 
diskuterar en ytterligare variabel, nämligen hur könet kan spela en roll i konsumentbeteendet 
och i hur reklam uppfattas.135 Kotler et al. menar att kvinnan är av betydande roll för bland 
annat köpbeteendet i hushållet136 medan Wiedmann et al. menar att mannen är av störst vikt 
för köpbeteendet137. Churchill & Irwin diskuterar istället vikten av att förstå de olika könens 
tycke och värderingar inom det speciella området.138  Ziems menar även att det är viktigt att 
veta vilken typ av köpbeteende som ligger i grunden när mediekanalsvalet planeras139. Detta 
kan kopplas till Dahlén & Langes resonemang om att beroende på om konsumenten har haft 
ett ” förhållande” till företaget eller produkten, påverkas deras mottaglighet för 
kommunikationen140. Även Kotler et al. resonemang går i linje med detta då de menar att det 
är endast de budskap som stämmer samman med konsumentens tycke som konsumenten 
kommer ihåg i slutet av dagen.141  
 
I linje med exempelvis Larsson142, Mick & Buhl143 samt Kotler et al.144 resonemang tror vi att 
olika demografiska faktorer kan ha en viss påverkan på hur konsumenter reagerar mot och 
uppfattar marknadskommunikation. Vi tror även att dessa faktorer kan påverka 
konsumenternas mediekanalspreferenser och därav kommer ett antal demografiska faktorer 
undersökas. De frågor som behandlar demografisk segmentering i denna uppsats behandlar 
således några av de områden dessa forskare nämnt, nämligen ålder, kön, sysselsättning, 
medievanor, faktiskt resande samt om de köpt en resa för det närmsta halvåret eller ej. Den 
sistnämnda faktorn bygger på Ziems145, Dahlén & Langes146 samt Kotler et al.147 teori om att 
konsumenternas ” förhållande” till företaget eller produkten kan påverka hur de uppfattar 
marknadskommunikationen. Vad som är intressant för oss är om denna faktor kan påverka 
mediekanalspreferenserna.  Den övergripande anledningen till varför de demografiska 
faktorerna är med i undersökningen är att vi vill undersöka om dessa 
konsumentkaraktäristiker påverkar mediekanalspreferenserna.  
 

3.5.2 L ivsstilssegmenter ing 
 
Förutom demografisk segmentering kan även en livsstilssegmentering göras för att få en 
förståelse för bland annat konsumenternas värderingar, intressen och åsikter och på så sätt 
kunna skapa marknadskommunikation som mottas på en hög nivå av målgruppen enligt 
Dahlén & Lange.148 Ziems förklarar det hela med att det handlar om att olika psykologiska 
faktorer, som påverkas av exempelvis värderingar, kan påverka konsumentens beteende.149 
Även Larsson för ett liknande resonemang men utvecklar det genom att påstå att livsstilen kan 

                                                 
134 Mick & Buhl, 1992, s 335 
135 Churchill & Irwin, 1998, s 208; Kotler et al., 2001, s 324; Wiedmann et al., 2001, s 200  
136 Kotler et al., 2001, s 324 
137 Wiedmann et al., 2001, s 200 
138 Churchill & Irwin, 1998, s 208 
139 Ziems, 2004, 211 
140 Dahlén & Lange, 2003, s 131ff 
141 Kotler et al. 2001, s 208 
142 Larsson, 2001, s 121 
143 Mick & Buhl, 1992, s 335 
144 Kotler et al., 2001, s 324 
145 Ziems, 2004, 211 
146 Dahlén & Lange, 2003, s 131ff 
147 Kotler et al., 2001, s 324 
148 Dahlén & Lange, 2003, s 174 
149 Ziems, 2004, s 210 
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vara ett sätt för konsumenterna att anta en önskad social identitet, vilket han kallar för en 
”psykologisk make-up” .150  
 
En av frågorna på enkäten som syftar till att undersöka livsstilen är reslivsstilen, det vill säga 
om respondenterna anser sig sig resa mycket eller lite. I denna fråga tillåts respondenterna 
själva avgöra om de tycker sig resa mycket eller lite, utan att vi genom det faktiska antalet 
veckor sätter ”etiketter”  på dem. Dock kan vi genom att ställa båda dessa frågor, hur mycket 
de anser sig att resa samt hur många veckor de faktiskt reser, se om det finns någon större 
skillnad mellan olika individers uppfattningar. Frågorna kring vilken typ av resa de brukar 
köpa kan även visa på ett livsstilsmönster, då de som reser charter enligt oss troligtvis kan ha 
ett annat livsstilsmönster än de som själva plockar ihop resan. I dessa livsstilsfrågor finns en 
möjlighet att respondenterna svarat på ett visst sätt, för att de anser sig, eller vill, tillhöra en 
viss ”grupp” . Detta är upp till respondenterna att avgöra men det kan vara så att de svarar på 
ett visst sätt, medvetet eller ej, för att som Larsson151 nämner det finns en grad av 
”psykologisk make-up” . Enligt samtliga forskare ovan kan ju livsstilen påverka hur 
konsumenterna uppfattar reklam och därav har vi även inkluderat dessa variabler i 
undersökningen för att se om dessa konsumentkaraktäristika påverkar 
mediekanalspreferenserna.   
 

3.5.3 Perception &  mediers genomslagskraft 
 
Som tidigare nämnts menar bland annat Kotler et al., Field samt Larsson att olika grupper 
uppfattar och mottager reklam på olika sätt.152 Även Kotler et al. samt Park & Lessig för 
samstämmiga resonemang kring att respondentens mottaglighet för marknadskommunikation 
har att göra med hur pass väl den stämmer överens med konsumenterna och deras åsikter.153 
Dahlén & Lange lyfter upp ett till perspektiv av perception nämligen att det har att göra med 
konsumenternas förhållande och tidigare erfarenhet av företaget eller produkten.154 Buchholz 
& Smith presenterar ännu en konsumentkaraktäristik vilken kan påverka den grad till vilken 
konsumenterna bearbetar reklamen och det har att göra med konsumentens engagemang i 
reklam.155 Även attityden mot reklam kan enligt Shirakaya & Woodside påverka 
perceptionsnivån av reklamen.156 Berkowitz menar också att det finns andra faktorer som 
inverkar på hur konsumenten påverkas av marknadskommunikationen. Det han menar är ett 
det inte endast har att göra med konsumentens karaktär utan mottagligheten är även beroende 
av vilken mediekanal reklamen sänds igenom. Detta då de olika mediekanalerna har olika 
genomslagskraft för olika typer av budskap.157  
 
De ovanstående forskarna lyfter därmed upp två sidor av perception, nämligen hur 
konsumentens karaktäristik kan påverka hur de mottar marknadskommunikation samt att 
konsumenternas grad av mottaglighet har att göra med vilken mediekanal som används. Detta 
visar på det sambandet som finns däremellan och vikten av att undersöka hur perceptionen ser 
ut för de olika mediekanalerna. Något som bör beaktas är att de forskare som berör 

                                                 
150 Larsson, 2001, s 132  
151 Ibid, s 132  
152 Larsson, 2001, s 126; Field, 1999, s 375; Kotler et al., 2001 
153 Kotler et al., 2001, s 208; Park & Lessig, 1981, s 224 
154 Dahlén & Lange, 2003, s 131 
155 Buchholz & Smith, 1991, s 7 
156 Shirakaya & Woodside, 2005, s 823ff 
157 Berkowitz et al., 2001, s 27ff 
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konsumentkaraktäristiken, visar på hur perceptionen påverkas av flera olika typer av 
karaktäristik som exempelvis konsumentens åsikter, attityder, tidigare erfarenheter samt 
reklamengagemanget. Detta visar på hur centralt begrepp detta faktiskt är. Med grund i 
ovanstående resonemang togs frågor kring perception med i undersökningen. Frågorna i 
undersökningen gällande perception syftar till att förklara hur respondenterna anser sig 
uppmärksamma och bevara informationen genom de olika mediekanalerna. Anledningen till 
denna del av undersökningen är att vi vill undersöka hur relationen ser ut mellan 
respondenternas mediekanalspreferenser samt deras ”uppfattade”  perception inom de olika 
mediekanalerna. 
 

3.5.4 Behov 
 
Både Larsson och Field berör att grunden i hur effektiv marknadskommunikation kan skapas 
ligger i förståelsen för konsumentens behov.158 Field uttrycker det som att genom att skapa 
olika segment kan behoven för just det segmentet urskiljas och på så sätt kan en hög grad av 
tillfredställelse åstadkommas.159 Detta resonemanget går i linje med Ravald & Grönroos då de 
menar att det är viktigt att kunna skapa ett värde för de olika grupperna.160 Ziems och Dahlén 
& Lange menar att en konsuments värderingar kan även påverka dess behov inom 
marknadskommunikationen.161 Enligt Ziems gäller det för företag att skaffa kunskap om vad 
dessa behov består av.162 Detta stämmer överens med Dahlén & Langes teori om att det gäller 
att känna till vilken form av reklam konsumenterna tilltalas av.163  
 
Behov och preferenser ser vi som en slags överordnad konstellation vilken har sin grund i 
bland annat en människas olika värderingar och bakgrund. Behoven och preferenserna är 
något personligt och kan ha blivit påverkad av exempelvis konsumenternas tidigare 
erfarenheter både vad gäller resor och resmål samt reklam/information kring det. Vi ser även 
dessa behov som något fokalt då flera av ovan nämnda forskare menar på att behoven kan ha 
en stor betydelse för skapandet av effektiv marknadskommunikation. Eftersom vi tror att 
behoven är något som påverkas av bland annat konsumentens bakgrund och värderingar ser vi 
det som den mest centrala frågan i undersökningen då den alltså kan vara påverkad av olika 
konsumentkaraktäristiker. 
 

3.5.5 Attityd 
 
Enligt Shirakaya & Woodside kan konsumenternas attityd vara en av de faktorer som 
påverkar hur pass väl de påverkar och mottager marknadskommunikationen.164 James & 
Kover menar till och med att attityden mot reklam kan vara den viktigaste faktorn för detta. 
James & Kover menar även på att attityden är starkt sammanknuten med engagemanget då de 
som har ett högre engagemang i reklam, ofta har en positivare attityd.165 Larsson intar en lite 

                                                 
158 Larsson, 2001, s 126; Field, 1999, s 375 
159 Field, 1999, s 375 
160 Ravald & Grönroos, 1996, s 21 
161 Ziems, 2004, s 211; Dahlén & Lange, 2003, s 29f 
162 Ziems, 2004, s 211 
163 Dahlén & Lange, 2003, s 158 
164 Shirakaya & Woodside, 2005, s 823ff 
165 James & Kover, 1992, s 72 
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annan vinkel och menar på att attityden är det som ligger som ett slags filter för vilken 
information som tas in av konsumenten.166   
 
I och med att attityden verkar ha ett samband till bland annat perceptionen och engagemang 
valde vi att även undersöka detta. Vi har undersökt attityden för olika mediekanaler både 
gällande allmän reklam samt reklam kring resor och resmål. Anledningen till detta är för att se 
om det finns en skillnad i attityd mellan dessa. 
 

3.5.6 Engagemang 
 
Engagemang är ett begrepp som ofta nämns, exempel på detta är Larsson som menar att desto 
högre engagemanget är desto noggrannare blir konsumentens informationsbearbetning167. 
Dahlén & Lange för ett liknande resonemang och menar även att engagemanget påverkar 
köpprocessen på så sätt att vid ett högt engagemang kommer bearbetningen och analysen av 
informationen att ske.168 Även Buchholz & Smiths resonemang stämmer in i detta då de 
menar att engagemanget i reklamen påverkar konsumentens kognitiva bearbetning av den.169 
James & Kover för också de ett liknande resonemang men lyfter även in attityden i 
resonemanget, de menar, som tidigare nämnts, att engagemanget är sammanknutet med 
attityden och att attityden sedan kan påverka perceptionen.170 Däremot menar forskare som 
Laurent & Kapferer171 samt Zaichowsky172 att engagemanget är något föränderligt och inte en 
stabil variabel, utan dynamiken i engagemanget måste beaktas. Laurent & Kapferer menar 
även att det är viktigt att förstå sig på engagemanget då det kan påverka vilken mediekanal 
som är den mest effektiva.173 Detta resonemang stöds av Kim et al. då de menar att olika 
mediekanaler kräver olika grad av engagemang från konsumentens sida. De ger även en 
sammanfattande bild av området då de menar att det finns en växelverkan mellan 
konsumenters attityder, medvetenhet samt beteende och att denna interaktion är influerad av 
karaktäristiken på mediet.174  
 
Engagemang är ett begrepp med många dimensioner, det kan ha en allmän karaktär, mer 
inriktad mot engagemanget i reklamen samt kan ha samband till attityd och perception. Enligt 
oss känns även detta som ett fokalt område att ha med i undersökningen då det enligt bland 
annat Larsson175, Dahlén & Lange176 och Buchholz & Smith177 kan påverka perceptionen hos 
konsumenterna samt att engagemanget enligt Kim et al.178 påverkar vilken mediekanal som är 
den mest effektiva. Vi kommer således att undersöka det intresset som finns för resor och 
resmål i allmänhet samt även hur förhållandet emot reklam/information för detta område ser 
ut. Detta för att undersöka om även engagemanget kan vara en påverkande faktor för 
mediekanalspreferenserna. 

                                                 
166 Larsson, 2001, s 129 
167 Ibid, s 147 
168 Dahlén & Lange, 2003, s 71 
169 Buchholz & Smith, 1991, s 7 
170 James & Kover, 1992, s 72 
171 Laurent & Kapferer, 1985, s 52 
172 Zaichowsky, 1994, s 60f 
173 Laurent & Kapferer, 1985, 52 
174 Kim et al., 2005, s 44f  
175 Larsson, 2001, s 147 
176 Dahlén & Lange, 2003, s 71 
177 Buchholz & Smith, 1991, s 7 
178 Kim et al., 2005, s 44f 
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4. Empiri 
 

4.1 Sammanfattning av kvalitativa intervjuer 
(För intervjumall se bilaga 1) 
 
Dessa kvalitativa intervjuer genomfördes för att underlätta utformningen av vår kvantitativa 
undersökning. Genom att intervjua tre personer inom målgruppen fick vi en bättre förståelse 
för vilka frågor som kunde ställas i den kvantitativa undersökningen, samt hur respondenterna 
resonera kring de olika frågorna som ställdes. Detta gav oss en stabilare grund att forma 
enkäterna ifrån.     
 

4.1.1 Person A 
 
Person A är 25 år gammal och arbetar. Hon reser cirka en vecka om året vilket hon anser vara 
lite. Hennes medievanor ser ut som följande, hon använder Internet mest tätt följt av Tv, efter 
detta kommer radio och sedan tidningar. Facktidningar använder hon sig inte av. Person A 
menar att hon främst vill ha information om resor och resmål genom Tv, både som reklam och 
program, Internet och radio. Anledningen till att hon vill ha informationen i dessa medier är 
att hon nyttjar de mest. Att svara på denna fråga ansåg hon ej vara svårt, hon nämnde att det 
kändes som en självklar fråga eftersom hon vill ha informationen i de kanaler hon använder 
mest. Det är även dessa kanaler som är lättillgängligast för henne. Person A tycker reklam är 
ett bra sätt att lära sig om nya produkter så länge det är bra reklam. Hon gillar informativ, 
seriös reklam som inte är för klatschig. Person A menar att alla har en åsikt om vad de tycker 
om reklam och fann denna fråga inte svår att svara på.  
 
Person A har ett intresse för resor trots att hon inte reser så mycket, anledningen till att hon 
inte reser mycket är att hon inte har råd. Dock ligger hennes intresse till grund för en hög 
uppmärksamhet för reseerbjudanden, detta visar sig genom att hon har alltid koll på sista-
minuten erbjudanden och annonser. Sist hon tog del av reseinformation var på Internet, 
anledningen till att hon kom ihåg var hon tog del av det var helt enkelt att hon använder sig av 
Internet mest. Person A nämner ändå att hon observerar reklamen i tidningar mest, då hon 
tycker att det oftare är mer intressant reklam där i form av informativa annonser. De annonser 
som finns på Internet observerar hon till låg grad och tycker till och med att de är irriterande 
och försöker ignorera dem. Radioreklamen glömmer hon ofta bort snabbt vad de sagt, då hon 
bättre kommer ihåg vad hon läser. Person A fann det intressant att fundera kring mediekanaler 
då hon fick fundera på hur man är som person. Hon tyckte också att det var lätt att ta ställning 
till hur hon nyttjar och uppfattar medier.  
 

4.1.2 Person B 
 
Person B är 26 år gammal och är student och arbetar samtidigt. Han reser en vecka per år 
vilket han anser vara ganska lite. Hans medievanor ser ut som följande, han använder sig mest 
av radio och tidningar, Tv använder han sig förhållandevis lite av medan Internet använder 
han sig väldigt lite av. Person B vill ha information kring resor och resmål i de mediekanaler 
han använder sig mest av. Att resonera kring dessa ämnen tycker han inte är svårt utan något 
som är naturligt. Person B tycker inte om reklam utan han läser hellre artiklar kring produkter 
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skrivna av en oberoende journalist då reklam inte känns trovärdigt. Om person B ser eller hör 
något om ett intressant resmål tar han reda på mer om det, intresset är därmed den avgörande 
faktorn. Sista tillfället person B tog del av information kring ett resemål var i resedelen av en 
dagstidning, där det fanns artiklar om olika orter. Att han kommer ihåg var han tog del av 
informationen tror han inte har något att göra med mediet utan med intresset för resemålet. 
Person B observerar reklamen i tidningar och information i kataloger mest då han där kan få 
mer djupgående information om resmålen. Reklamen på Internet försöker han inte ta del av då 
han anser att den förstör sidans innehåll.  
 

4.1.3 Person C 
 
Person C är 30 år gammal och arbetar. Han reser cirka fyra månader per år vilket han finner 
vara ganska mycket. Hans medievanor ser ut som följer, han läser mest facktidningar och 
lyssnar på radio, därefter kommer Internet och tidning, Tv använder han sig till liten grad av. 
Person C vill helst ha information kring resor och resmål från vänner sedan från Internet, 
banner och tidskrifter. Anledningen till att han gillar Internetreklam är interaktiviteten där han 
direkt kan klicka sig vidare och till och med slutföra köp. Facktidningar tycker han är bra för 
att där riktar sig reklamen mot den inriktning facktidningen har. Detta tyckte han även var bra 
med olika Internetsajter, då reklamen på sajten stämmer samman med inriktningen. Person C 
har en negativ attityd mot reklam då han anser att större delen är dålig och inte stämmer in 
med hans intressen. Därför anser han även reklam på radio vara dålig för den inte stämmer in 
med hans personlighet. Dock kan han tycka att Tv-reklam kan vara rolig, men det får honom 
inte mer intresserad av produkten. Han uppskattar allra mest skrivna artiklar i facktidningar.   
 
Person C har ett högt intresse för reklam gällande resor och brukar observera reklamen till 
hög grad. Han anser sig observera reklam på Internet mest då han gillar de korta budskapen.  
Han tog sist del av information kring ett resemål från sina vänner då de inom vänkretsen ofta 
brukar diskutera nya resmål. Att resonera kring resmål och medievanor tycker person C inte 
vara svårt, han uttrycker det som ” jag vet vad jag tycker” . Han tycker inte att frågorna var 
konstiga utan fullt möjliga att svara på. Han menar på att han är fullt medveten om sina 
åsikter, dock kanske han inte tänker på det varje dag men finner inga problem att svara på 
liknande frågor. 
 

4.2 Sammanställning av enkät  
(För enkät se bilaga 2) 
 
En sammanställning av enkäterna kommer att följa. Detta görs i tabellform. Den målgrupp 
som undersökningen behandlar är människor mellan 20-30 år. (Se kapitel 2.6.1)  
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Fråga 1. Kön? 
 
  Frekvens Procent Giltig 

Procent 
Giltiga Man 

Kvinna 
Bortfall 
Totalt 

68 
81 
1 
150 

45,3 
54,0 
0,7 
100,0 

45,6 
54,4 
 
100,0 

Tabell 1: Målgruppens könsfördelning 
Här avläses att 68 män och 81 kvinnor deltog i undersökningen. 
 
 
 
Fråga 2. Ålder? 
 
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
24,47 
24 

Tabell 2: Målgruppens ålder 
Medelåldern hos respondenterna var 24,47 år medan medianen var 24 år. 
 
 
 
Fråga 3. Sysselsättning? 
 
  Frekvens Procent Giltig 

Procent 
Giltiga Arbetande 

Student vid universitet 
Annat 
Arbetslös 
Bortfall 
Totalt 

55 
60 
25 
10 
0 
150 

36,7 
40,0 
16,7 
6,7 
 
100,0 
 

36,7 
40,0 
16,7 
6,7 
 
100,0 
 

Tabell 3: Målgruppens sysselsättning  
De flesta av respondenterna, var studenter, 60 stycken, vid universitet och arbetande, 55 
stycken.  
 
 
 
Fråga 4. Har du barn? 
 
  Frekvens Procent Giltig 

Procent 
Giltiga Ja 

Nej 
Bortfall 
Totalt 

15 
135 
0 
150 

10,0 
90,0 
 
100,0 

10,0 
90,0 
 
100,0 

Tabell 4: Målgruppens familjesituation 
De flesta av respondenterna har inte barn, 133 stycken. 
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Fråga 5. Hur många veckor  per  år  är  du ute och reser? 
 
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
2,867 
2 

Tabell 5: Antal veckor i resande 
Respondenterna reser i snitt knappt 3 veckor per år.  
 
 
 
Fråga 6. Hur mycket anser  du att du reser? 
 
 
  Frekvens Procent Giltig 

Procent 
Giltiga Lite 

Ganska lite 
Ganska mycket 
Mycket 
Bortfall 
Totalt 

31 
52 
56 
11 
0 
150 

20,7 
34,7 
37,3 
7,3 
 
100,0 

20,7 
34,7 
37,3 
7,3 
 
100,0 

Tabell 6: Uppfattat resande 
De flesta av respondenterna anser att de reser ” ganska mycket” , 56 stycken, och ” ganska 
lite” , 52 stycken.  
 
 
 
Fråga 7-29 presenteras som tidigare nämnts i metoden på en femgradig skala (för vidare 
förklaring se kapitel 2.6.4) 
 
Fråga 7. Hur mycket använder du dig av följande mediekanaler? 
(Femgradig skala: 1= Använder inte alls, 5= Använder väldigt mycket) 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Tv 150 0 3,64 4,00 
Radio 150 0 3,03 3,00 
Internet 150 0 4,29 5,00 
Tidningar (Dags-
/Kvälls-
/Gratistidningar) 

149 1 3,46 4,00 

Facktidningar/Ti
dskrifter 

150 0 2,33 2,00 

Tabell 7: Mediekanalsanvändning  
Respondenterna använder sig mest av Internet, näst mest av Tv och sedan tidningar. 
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Fråga 8. I  vilken utsträckning uppmärksammar du reklam kr ing resor  och resmål i 
följande kanaler?  
(Femgradig skala: 1= Uppmärksammar inte alls, 5= Uppmärksammar väldigt mycket) 
 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Tv 150 0 3,13 3,00 
Radio 150 0 1,99 1,00 
Internet 150 0 2,87 3,00 
Tidningar (Dags-
/Kvälls-
/Gratistidningar) 

150 0 3,50 3,00 

Facktidningar/ 
Tidskrifter 

150 0 2,58 2,00 

Tabell 8: Uppmärksamhet reklam  
Respondenterna uppmärksammar reklamen mest i tidningar, följt av Tv och Internet.  
 
 
 
Fråga 9. I  vilken utsträckning uppmärksammar du information kr ing resor  &  resmål i 
följande kanaler?  
(Femgradig skala: 1= Uppmärksammar inte alls, 5= Uppmärksammar väldigt mycket) 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Tv-program 150 0 3,37 3,00 
Tidningsartiklar 
(även tidskrifter) 

150 0 3,33 3,00 

Bekanta 150 0 3,70 4,00 
Tabell 9: Uppmärksamhet information 
Respondenterna uppmärksammar informationen mest från bekanta, följt av Tv-program och 
tidningsartiklar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

Fråga 10. Var  vill du få information kr ing resor  och resmål?  
(Femgradig skala: 1= Inte alls, 5=Mycket gärna) 
 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Tv-reklam 150 0 2,63 2,00 
Radioreklam 150 0 2,09 2,00 
Internet-reklam 
(Banners) 

149 1 2,49 2,00 

Tidningsreklam 
(Dags-/Kvälls-/ 
Gratistidningar) 

150 0 3,35 3,00 

Facktidnings-/ 
tidskriftsreklam 

150 0 3,82 3,00 

Bekanta 150 0 4,34 5,00 
Tv-program 150 0 3,72 4,00 
Artiklar  
I tidningar 

150 0 3,83 4,00 

Direktreklam 150 0 2,57 2,00 
Utomhusreklam 
(till exempel 
busshållplats, 
reklampelare) 

150 0 2,53 2,00 

Tabell 10: Målgruppens preferenser gällande mediekanaler 
Respondenterna vill helst få information om resor och resmål från bekanta, följt av artiklar i 
tidningar och Tv-program.  
 
 
 
Tycker du att följande påståenden (fråga 11-29) stämmer överens med dina åsikter  
(Alla dessa frågor, 11-29, har samma svarsmöjlighet nämligen en femgradig skala:  
1= Stämmer inte alls överens, 5= Stämmer mycket väl överens) 
 
Fråga 11. Jag har  ett stor t intresse för  resor  och resmål:  
 
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

149 
1 
4,09 
5,00 

Tabell 11: Intresse för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna har ett stort intresse för resor och resmål då 
medelvärdet är 4,09 på en femgradig skala och medianen 5,00.  
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Fråga 12. Jag brukar  hålla ögonen öppna efter  resor  och resmål: 
  
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
3,53 
4,00 

Tabell 12: Hålla ögonen öppna efter resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna håller ögonen öppna i ganska hög grad efter 
resor och resmål då medelvärdet är 3,53 och medianen 4,00.   
 
 
 
Fråga 13. Jag är  intresserad av reklam kr ing resor  och resmål: 
   
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
2,65 
3,00 

Tabell 13: Intresse för reklam kring resor och resmål  
Tabellen kan tolkas som att respondenterna visar ett visst intresse för reklam kring resor och 
resmål då medelvärdet för detta påstående är 2,65 och medianen 3,00. 
 
 
  
Fråga 14. Jag brukar  köpa resepaketerbjudanden (till exempel char ter): 
   
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
2,03 
2,00 

Tabell 14: Målgruppens köp av resepaketerbjudanden 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna sällan köper resepaketerbjudanden då 
medelvärdet är 2,03 och medianen 2,00. 
 
 
 
Fråga 15. Jag brukar  planera mina resor  själv (plockar  ihop resa, boende etc.) 
   
Giltiga 
Bortfall 
Medelvärde 
Median 

150 
0 
3,47 
4,00 

Tabell 15: Målgruppens köp av självplanerad resa 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna till stor del planerar resorna själva då 
medelvärdet för detta påstående är 3,47 och medianen 4,00. 
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Fråga 16. Jag anser  att jag i hög grad tar  till mig (bevarar) information kr ing resor  &  
resmål från följande kanaler : 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Tv-reklam 148 2 2,54 3,00 
Radioreklam 141 9 1,59 1,00 
Internet-reklam 
(Banners) 

148 2 2,20 2,00 

Tidningsreklam 
(Dags-/Kvälls-/ 
Gratistidningar) 

145 5 2,91 3,00 

Facktidnings-/ 
tidskriftsreklam 

131 19 2,39 2,00 

Bekanta 149 1 4,12 5,00 
Tv-program 149 1 3,56 4,00 
Artiklar  
I tidningar 

145 5 3,32 3,00 

Tabell 16: Målgruppens bevarande av information 
Respondenterna anser sig bevara informationen kring resor och resmål bäst när den kommer 
från bekanta, följt av Tv-program och artiklar i tidningar. 
 
 
 
Fråga 17. Generellt sett är  Tv-reklam: 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig 
om nya produkter 

143 7 2,62 2,00 

Störande 149 1 3,94 4,00 
Tabell 17: Attityd mot Tv-reklam 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att Tv-reklam generellt sett är ett mindre 
bra sätt att lära sig om nya produkter och att det är störande.   
 
 
 
Fråga 18. Generellt sett är  radioreklam: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig 
om nya produkter 

128 22 1,95 1,00 

Störande 126 24 4,32 5,00 
Tabell 18: Attityd mot radioreklam 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att radioreklam generellt sett är ett dåligt 
sätt att lära sig om nya produkter och att det är störande.   
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Fråga 19. Generellt sett är  Internet-reklam (Banners): 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig 
om nya produkter 

146 4 2,53 2,00 

Störande 148 2 3,52 4,00 
Tabell 19: Attityd mot Internet-reklam (Banners) 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att Internet-reklam (Banners) generellt sett 
är ett ganska dåligt sätt att lära sig om nya produkter men att det är störande.   
 
 
 
Fråga 20. Generellt sett är  tidningsreklam (Dags-/kvälls-/Gratistidningar): 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig 
om nya produkter 

143 7 2,95 3,00 

Störande 147 3 2,78 3,00 
Tabell 20: Attityd mot tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att tidningsreklam generellt sett är ett 
ganska bra sätt att lära sig om nya produkter men att det är ganska störande.   
 
 
 
Fråga 21. Generellt sett är  facktidningsreklam (även tidskr ifter ): 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig 
om nya produkter 

108 42 3,18 3,00 

Störande 110 40 2,35 2,00 
Tabell 21: Attityd mot facktidningsreklam (även tidskrifter) 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att facktidningsreklam (även tidskrifter) 
generellt sett är ett ganska bra sätt att lära sig om nya produkter men att det är lite störande.   
 
 
 
Fråga 22. Tv-reklam är  för  resor  och resmål: 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

142 8 2,68 3,00 

Störande 145 5 3,45 3,00 
Tabell 22: Attityd mot Tv-reklam för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att Tv-reklam generellt sett är ett mindre 
bra sätt att lära sig om resor och resmål och att det är ganska störande.   
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Fråga 23. Radioreklam är  för  resor  och resmål: 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

121 29 2,02 2,00 

Störande 122 28 3,98 5,00 
Tabell 23: Attityd mot radioreklam för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att radioreklam generellt sett är ett dåligt 
sätt att lära sig om resor och resmål och att det är störande.   
 
 
 
Fråga 24. Internet-reklam (Banners) är  för  resor  och resmål: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

138 12 2,35 2,00 

Störande 138 12 3,34 3,00 
Tabell 24: Attityd mot Internet-reklam (Banners) för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att Internet-reklam generellt sett är ett 
ganska dåligt sätt att lära sig om resor och resmål och att det är ganska störande.   
 
 
 
Fråga 25. Facktidningsreklam (även tidskr ifter ) är  för  resor  och resmål: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

113 37 3,07 3,00 

Störande 113 37 2,49 2,00 
Tabell 25: Attityd mot facktidningsreklam (även tidskrifter) för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att facktidningsreklam (även tidskrifter) 
generellt sett är ett ganska bra sätt att lära sig om resor och resmål och att det inte är vidare 
störande.   
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Fråga 26. Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) är  för  resor  och resmål: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

142 8 3,06 3,00 

Störande 145 5 2,70 3,00 
Tabell 26: Attityd mot tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) för resor och resmål 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att tidningsreklam generellt sett är ett 
ganska bra sätt att lära sig om resor och resmål och att det är mindre störande.   
 
 
 
Fråga 27. Bekanta är  för  resor  och resmål: 
 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

143 7 4,40 5,00 

Störande 144 6 1,40 1,00 
Tabell 27: Attityd mot information för resor och resmål från bekanta 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att bekanta generellt sett är ett bra sätt att 
lära sig om resor och resmål och att det inte är alls störande.   
 
 
 
Fråga 28. Tv-program är  för  resor  och resmål: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

142 8 3,97 4,00 

Störande 142 8 1,75 1,00 
Tabell 28: Attityd mot information för resor och resmål från Tv-program 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att Tv-program generellt sett är ett bra sätt 
att lära sig om resor och resmål och att det inte är vidare störande.   
 
 
 
Fråga 29. Tidningsar tiklar  är  för  resor  och resmål: 

 
 N    
 Giltiga Bortfall Medelvärde Median 
Bra sätt att lära sig om 
resor och resmål 

143 7 3,91 4,00 

Störande 141 9 1,70 1,00 
Tabell 29: Attityd mot information för resor och resmål från tidningsartiklar 
Tabellen kan tolkas som att respondenterna anser att tidningsartiklar generellt sett är ett bra 
sätt att lära sig om resor och resmål och att det är inte är vidare störande.   
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Fråga 30. Planerar  du att resa inom per ioden maj-06 till september –06? 
 
  Frekvens Procent Giltig 

Procent 
Giltiga Ja 

Nej 
Bortfall 
Totalt 

117 
33 
0 
150 

78,0 
22,0 
 
100,0 

78,0 
22,0 
 
100,0 

Tabell 30: Om målgruppen planerar att resa inom perioden maj-06 till september-06 
De flesta av respondenterna planerar att resa inom perioden, 117 stycken. 
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5. Analys  
 

5.1 Analysdisposition 
 
Resultaten är det som framkommit av de insamlade empiriska data genom en vidare analys av 
dem. Detta görs för att på så sätt vidare kunna analysera konsumentkaraktäristik och om 
denna kan påverka mediekanalspreferenserna samt om det finns ett samband mellan dessa 
preferenser och var konsumenten anser sig ha hög mottaglighet för kommunikation gällande 
resor och resmål. Nedan visas en åskådliggörelse av ordningen denna resultatanalys kommer 
att följa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

Figur  3: Disposition av resultatanalys 

Resultat av 
empirisk data 

Uppfattad resmängd 
kontra det faktiska antalet 
veckor de reser 

Mediekanalspreferenser 
gällande resor och 
resmålsreklam/information 

Preferenserna 
analyseras i följande 
ordning för olika 
karaktäristiker; 

1, Sysselsättning 
2, Reslivsstil 
3, Nyttjande av   
   mediekanaler 
4, Kön 
5, Engagemang i  
    ” rese- 
    kommunikation”  
6, Resetyp 
7, Köpprocessen 

Djupgående analys av 
kön som karaktäristik 

Korrelationer mellan; 
1, Grad de uppmärksammar   
  ” resereklam”/information genom olika   
   kanaler samt deras preferenser 
 

2, Grad de anser sig ta till sig av   
   ” resereklamen” /informationen genom    
   olika kanaler samt deras preferenser 
 

3, Jämförelse mellan könen gällande   
   ovanstående korrelationer 
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Hur många faktiska reseveckor vs. uppfattad resegrad
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5.2 Resultatanalys 

5.2.1 Analys av uppfattad resmängd kontra det faktiska antalet veckor  
 
Ziems menar att det ofta är de psykologiska faktorerna vilka leder till tvetydighet i 
konsumentens beteende179, detta stämmer samman med Dahlén & Langes resonemang om att 
genom att förstå sig på en konsuments värderingar och livsstil kan bättre kommunikation 
formas.180 
 
För att få en större förståelse för konsumentkaraktäristiken valde vi att först analysera om 
tanke och handling stämmer samman, det vill säga vi analyserade om konsumenternas 
uppfattade grad resande stämde samman med de antal veckor de faktiskt reste för att se om 
det finns en samstämmighet. 
     

         
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I detta diagram kan det utläsas att den uppfattade resgraden är en väldigt subjektiv 
uppfattning, exempelvis de konsumenter som anser att de reser ”ganska mycket”  varierar från 
en till tjugo veckor. 
 

5.2.2 Analys av konsumentkaraktär istika och mediekanalspreferenser  gällande resor  
och resmålsreklam/information 
 
Enligt Dahlén & Lange samt Field krävs det en förståelse för konsumenternas behov och 
preferenser för att kunna skapa effektiv marknadskommunikation.181 Field menar även att 
lyckas företagen identifiera dessa behov och preferenser skapas starka konkurrensfördelar.182 
Ziems vidareutvecklar resonemanget och menar att behoven kan grunda sig i en persons 

                                                 
179 Ziems, 2004, s 210 
180 Dahlén & Lange, 2003, s 174 
181 Dahlén & Lange, 2003, s 29f; Field, 1999, s 375 
182 Field, 1999, s 375 

Diagram 1: Faktiska veckor  kontra uppfattad 
resgrad 
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Sysselsättningens påverkan på preferenser av mediekanaler 
gällande reklam/information kring resor och resmål

1 betyder att respondenten inte alls vill ha information genom kanalen
5 betyder att konsumenten till hög grad vill ha information genom kanalen

Arbetande

Student

Annat

Arbetslös

bakgrund eller livsstil.183 Kim et al. för ett resonemang kring att det är viktigt att förstå sig på 
konsumentens attityder, beteende etcetera även gällande planering av mediekanal.184 Mick & 
Buhl förklarar detta genom att människor med olika bakgrunder uppfattar reklam på olika 
sätt.185 
 
De ovanstående resonemangen är några av teorierna ur den vetenskapliga referensramen vilka 
har bidragit till den vidare analysen av karaktäristikerna och mediekanalspreferenserna, där vi 
analyserar om olika karaktäristika har en påverkan på preferenserna. De karaktäristika vi 
kommer att analysera i förhållande till mediekanalspreferenser är: Sysselsättning, Reselivsstil, 
Nyttjande av mediekanaler, Kön, Engagemang i ” resekommunikation” , Resetyp samt var i 
köpprocessen konsumenterna befinner sig. 
 

5.2.2.1 Analys av sysselsättning och dess påverkan på mediekanalspreferenserna 
gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Segmentering efter sysselsättning är vanlig och tillhör enligt Larsson de yttre 
segmenteringsvariablerna.186 Mick & Buhl resonerar kring att det är viktigt att segmentera 
efter människors levnadssituation, jobb etcetera, då även detta kan påverka hur reklam 
uppfattas.187 Detta stämmer överens med Ziems teori kring att människors levnadssituationer 
även påverkar beteendet.188 
 
Med grund ibland annat dessa resonemang har en analys gjorts av levnadssituationens 
påverkan på mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för resor och resmål.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
183 Ziems, 2004, s 211 
184 Kim et al, 2005, s 44f 
185 Mick & Buhl, 1992, s 335 
186 Larsson, 2001, s 126 
187 Mick & Buhl, 1992, s 335 
188 Ziems, 2004, s 211 

Diagram 2: Sysselsättning &  Preferenser  
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Det går att utläsa i detta diagram att de medium som rankats högs att alla grupper är 
”bekanta” , ” tidningsartiklar”  samt ”Tv-program”. De medium som rankats lägst av alla 
grupper är ” radio” , ” Internet”  samt ”direktreklam”. Det finns inte heller några större 
skillnaden mellan grupperna gällande rangordningen. De största skillnaderna gällande 
mediekanalerna är för ”utomhusreklam”, ”direktreklam” samt ” tidningsartiklar” . Det går att 
utläsa ur diagrammet att de arbetslösa i det stora hela vill ha mindre reklam/information än de 
övriga grupperna. Anledningen till att vidare analyser ej gjorts för att leta grunder till detta är 
att urvalsgruppen för de arbetslösa enligt oss är liten då det endast består av 6,7% av den 
totala gruppen. Vi har även valt att inte undersöka vidare gällande ”annat”  då detta kan vara 
för många inriktningar för att det konkret ska kunna ge något på så sätt att vi vet egentligen 
inte exakt vilken sysselsättning dessa respondenter har. Dock har en signifikansanalys gjorts 
på en 5% nivå mellan studenter och arbetande där det framkom att det fanns en signifikant 
skillnad mellan alternativen ” tidningsreklam”, ”bekanta”  samt ”utomhusreklam”. 
 

5.2.2.2 Analys av respondenternas reslivsstil och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Livsstil är en segmenteringsvariabel som grundar sig i konsumenternas värderingar, intressen 
och åsikter enligt Dahlén & Lange.189 Larsson kallar livsstilen för en ”psykologisk make-up” 
då det grundar sig i både faktiska faktorer samt önskade, det vill säga att den sociala 
identiteten kan markeras genom att inta ett visst konsumtionsmönster, smak och 
preferenser.190 
 
Som tidigare konstaterats (diagram 1) skiljer sig det faktiska resandet från det uppfattade. Vad 
vi dock kommer att lägga fokus på och analysera är den grad av resande konsumenten anser 
sig ha. Detta grundar vi i Dahlén & Langes samt Larssons ovanstående resonemang om att 
värderingar samt preferenser är en del av livsstilen. Det grundas även i Dahlén & Langes samt 
Fields teorier kring att en förståelse måste skapas för konsumentens behov och värderingar för 
att kunna skapa effektiv marknadskommunikation191. I analyserna kring hög eller låg grad av 
resande har en uppdelning gjorts av den fyrgradiga skalan i enkäten genom att värdera 
alternativ 1&2 som låg grad av resande samt 3&4 som hög grad av resande. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
189 Dahlén & Lange, 2003, s 174 
190 Larsson, 2001, s 132 
191 Dahlén & Lange, 2003, s 29f; Field, 1999, s 375 
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Från detta diagram kan utläsas att de som anser sig resa mycket har ett högre medelvärde än 
de som anser sig resa lite i alla mediekanalerna utom ” tidningsreklam”, där de som anser sig 
resa lite vill ha mer reklam än de som anser sig resa mycket. På en 5% signifikansnivå är det 
dock endast ” tidningsartiklar”  som det finns en signifikant skillnad på mellan de med hög och 
låg grad av resande. Det finns heller ingen större skillnad i vilken rangordning respondenterna 
satt de olika alternativen utan det finns en samstämmighet.  
 

5.2.2.3 Analys av mediekanalsvanor och dess påverkan på mediekanalspreferenserna 
gällande reklam/information för  resor  och resmål  
 
Flera forskare har pekat på betydelsen att förstå konsumentens behov för att kunna skapa 
framgångsrik kommunikation.192 Dahlén & Lange menar dock att det gäller inte endast att 

                                                 
192 Field, 1999, s 375 
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Reslivsstil påverkan på preferenser av mediekanaler gällande information 
kring resor och resmål

1 betyder att respondenten inte alls vill ha information genom kanalen
    5 betyder att respondenten till hög grad vill ha information genom kanalen

Låg grad
av resande

Hög grad
av resande

Diagram 3: Reslivsstil &  preferenser  
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förstå behoven utan även att skaffa vetskap kring inom vilka mediekanaler konsumenterna 
verkligen befinner sig och på detta sätt kan effektiv marknadskommunikation skapas.193 
 
Det ovanstående resonemanget är grunden till denna analys där vi jämför i vilken grad 
respondenterna använder sig av mediekanalerna samt till vilken grad de önskar få 
reklam/information genom samma kanaler. Detta görs för att se om det stämmer att 
marknadskommunikation är som effektivast där konsumenterna befinner sig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från detta diagram kan det utläsas att det finns inom de flesta medier inget samband mellan 
hur mycket mediet används och om respondenten vill ha sin information därigenom. En 
signifikansanalys har gjorts mellan önskan och användning på vardera alternativ på en 5% 
nivå, vilket visade på en signifikant skillnad mellan önskan och användning av alla 
mediekanaler. Eftersom skillnaderna mellan medelvärdena för önskan och användning är stor 
är en rangordning av kanalerna relevant och diagrammet kan på så sätt lättare kunna läsas av 
när den inbördes rangordningen mellan variablerna jämförs.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
193 Dahlén & Lange, 2003, s 19 

 
1  betyder att respondenten inte alls vill ha reklam/information genom kanalen 
5 betyder att respondenten till hög grad vill ha reklam/information genom kanalen 

5 

2,5

3,64

1,95

2,94

2,36

4,29

3,23
3,46

2,98

2,2

1Medelvärde

T
v

R
ad

io

In
te

rn
et

T
id

n
in

g

F
ac

kt
id

n
in

g

Jämförelse mellan var de önskar få reklam kring resor och resmål 
samt vilka medier de använder sig av

Önskan om reklam
i medier

Användning av
medier

Diagram 4: Användning av medier  &  
preferenser  



 51 

Rangordning: (1=högst rankad gällande medelvärdet, 5= lägst rankad gällande medelvärdet) 

Önskan om reklam gällande 
resor och resmål 

 Användning av medier  

3 Tv 2 

5 Radio 4 

4 Internet 1 

1 Tidning (Dags/Kvälls/Gratis) 3 

2 Facktidning/Tidskrift 5 

Tabell 31: Jämförelse av rangordning för  medieanvändning samt mediekanalspreferenser  
 
Respondenterna använder sig mest av ” Internet” , men det är den mediekanal de vill ha näst 
minst reklam om resor och resemål igenom. Näst mest användes ”Tv” , medan gällande 
reklam kom ”Tv”  på mittenplaceringen i rangordningen. Användning av ” tidning”  har 
respondenterna placerat på mittenplaceringen medan det har rangordnats som högst gällande 
var de vill få reklam kring resor och resmål. ”Radio”  är det medium som används näst minst 
och det medium som respondenterna rankat lägst gällande var de vill få reklam gällande resor 
och resmål från. ”Facktidningar”  använder sig respondenterna sig näst minst av men det 
rankas till att vara det medium där respondenterna vill ha näst mest reklam kring resor och 
resmål.  
 

5.2.2.4 Analys av kön och dess påverkan på mediekanalspreferenserna gällande 
reklam/information för  resor  och resmål  
 
Könet kan påverka konsumentbeteendet på olika sätt, både gällande köpprocessen samt 
gällande mottagligheten för kommunikation enligt Wiedmann et al. Författarna menar på att 
mannen har en allt mer betydande roll gällande köpbeslut.194 Kotler et al. resonemang skiljer 
sig från detta då de menar att det är kvinnan som blivit allt viktigare och ser dem som en 
växande ”marknad” för företagen.195 Churchill & Irwin intar en mer neutral position och 
menar på att det istället handlar om att förstå sig på de olika könens tankar och känslor för det 
särkskiljda området.196 
 
Denna diskussion kring könen fann vi intressant och vad som analyseras är alltså om könet 
har en påverkan på mediekanalspreferenserna och om det verkligen skiljer sig mellan 
preferenserna hos könen eller om detta påstående kan falsifieras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
194 Wiedmann, et al.,2001, s 200f 
195 Kotler et al., 2001, s 324f 
196 Churchill & Irwin, 1998, s 208ff 
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Från detta diagram kan utläsas att kvinnorna generellt sett vill ha mer information kring resor 
och resmål än männen. Det fanns en signifikant skillnad mellan könens medelvärde för de 
flesta mediekanalerna på en 5 % nivå, de enda kanaler där det ej fanns signifikant skillnad vad 
för ” Internet”  och ”bekanta” . Trots att det är en stor skillnad mellan medelvärdena mellan 
könen följer rankningen av medierna näst intill samma rangordning, den största skillnaden i 
rangordningen är för ” tidningsreklam”. Då skillnaderna är så små presenterar vi 
rangordningen endast i textform. Kvinnorna vill helst få information om resor och resmål från 
”bekanta” , följt av ” tidningsartiklar”  och därefter ”Tv-program”. ”Radioreklam” är den 
mediekanal som fått lägst medelvärde hos kvinnorna gällande var de önskar att få reklam 
kring resor och resmål. Männen vill helst få information kring resor och resmål från 
”bekanta” , följt av ”Tv-program” och ” tidningsartiklar” . ”Radioreklam” är även för männen 
den mediekanal som fått lägst medelvärde gällande var de önskar att få reklam kring resor och 
resmål.    
 
Vad vi finner intressant i detta resultat är att det fanns ett tydligt mönster där kvinnor i det 
stora hela hade ett högre medelvärde inom samtliga kanaler. Detta skapade ett så stort intresse 
för denna variabel att efter analysen med de sex karaktäristikerna och 
mediekanalspreferenserna kommer vi därför att gå in djupare och analysera om det finns 
några mönster inom karaktäristikerna samt olika samband gällande kön.  
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Könets påverkan på preferenser av mediekanaler gällande 
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1 betyder att konsumenten inte alls vill ha information genom kanalen
    5 betyder att konsumenten till hög grad vill ha information genom kanalen
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Diagram 5: Kön &  preferenser  
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5.2.2.5 Analys av engagemanget för  resreklam/information och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål  
 
Engagemang är ett begrepp som nämns av flera forskare som exempelvis Buchholz & 
Smith197, Larsson198 samt Dahlén & Lange199. De menar alla att engagemanget på olika vis 
kan påverka hur reklamen mottas och bearbetas av konsumenten. Laurent & Kapferer200 samt  
Kim et al.201 menar även att engagemanget kan påverka vilken kanal som är den mest 
effektiva. 
 
De ovanstående resonemangen har lett fram till att det vi kommer att analysera är 
engagemanget för resreklam/information och dess betydelse för mediekanalspreferenserna, 
det vill säga om engagemanget kan påverka vilken mediekanal som troligtvis är den mest 
effektiva. Högt engagemang har vi definierat och grupperat som de respondenter som svarat 
>3 på frågan om de ”håller ögonen öppna efter resor och resmål”  samt frågan om deras 
” intresse för reklam för resor och resmål” . Det låga engagemanget är istället klassat som <3 
på vederbörande frågor.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
197 Buchholz & Smith, 1991, s 7 
198 Larsson, 2001, s 147 
199 Dahlén & Lange, 2003, s 71 
200 Laurent & Kapferer, 1985, 52 
201 Kim et al., 2005, s 44f  
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Från detta diagram kan det utläsas att de som har ett högt engagemang för 
resreklam/information har ett högre medelvärde inom alla mediekanaler än de som har ett lågt 
engagemang. Då vi gjort en gruppering för att särskilja de två engagemangsgrupperna (>3 på 
frågan om de ”håller ögonen öppna efter resor och resmål”  samt frågan om deras ” intresse för 
reklam för resor och resmål” , det låga engagemanget är istället klassat som <3 på 
vederbörande frågor) har det lagt hinder i vägen för en undersökning i SPSS av signifikant 
skillnad, därav har vi ej gjort en sådan undersökning.  
 
Även gällande detta digram anser vi det då vara relevant att rangordna alternativen då 
medelvärdet skiljer sig markant och en rangordning förenklar avläsningen av diagrammet. De 
med högt engagemang vill helst få information om resor och resmål från ”bekanta” , följt av 
”Tv-program” och ” tidningsartiklar”  på delad andra plats. De med lågt engagemang för 
resreklam/information vill helst få information om resor och resmål från ”bekanta” , följt av 
” tidningsartiklar”  och ”Tv-program”. De med lågt engagemang anser att ”direktreklam” är 
den mediekanalen som är sämst att få information kring resor och resmål från, medan de med 
högt engagemang anser att ” radioreklam” är sämst.      
 
Rangordning:(1=högst rankad gällande medelvärdet,10= lägst rankad gällande medelvärdet) 

Tabell 32: Rangordning av engagemang och mediekanalspreferenser  
 

5.2.2.6 Analys av konsumentens resetyp och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål  
 
Även denna faktor grundar sig i segmenteringsvariabeln livsstil som Dahlén & Lange 
beskriver som konsumenternas värderingar, intressen och åsikter.202 Ziems anser att 
konsumenter omedvetet väljer produkter med liknande ”egenskaper”  som dess livsstil. Detta 
innebär således att en konsuments livsstil kan påverka dess köpbeteende.203  
 
Vad vi kommer att analysera är den typ av resa som konsumenterna oftast väljer och dess 
betydelse för mediekanalspreferenserna för att se om detta även är en livsstilsfaktor vilken 
påverkar beteendet. Vi har gjort en uppdelning i resepaketerbjudanden (till exempel charter) 
och planera ihop resan själv (plockar ihop resa, boende etcetera). För att särskilja de två 

                                                 
202 Dahlén & Lange, 2003, s 174 
203 Ziems, 2004, s 211 

Högt engagemang  Lågt engagemang 

8 Tv 6 

10 Radio 8 

6 Internet 8 

4 Tidning (Dags/Kvälls/Gratis) 5 
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resetyperna har vi gjort en indelning genom att gruppera de som svarat >3 på charter samt de 
som svarat >3 på att de själva plockar ihop resan.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Från detta diagram kan utläsas att det finns vissa mediekanaler där det skiljer mycket mellan 
de olika resetyperna och deras medelvärde. Det skiljer sig mest för ”utomhusreklam”, 
” tidningsreklam” samt för ” Internet-reklam”. För de som mest köper charter vill annars helst 
ha information kring resor och resmål från ” tidningsartiklar” , följt av ” tidningsreklam” och 
sedan ”bekanta” . De som planerar sin resa själv vill helst få information om resor och resmål 
från ”bekanta” , följt av ” tidningsartiklar”  och därefter ”Tv-program”. Båda grupperna anser 
att ” radioreklam” är den sämsta mediekanalen att få information gällande resor och resmål 
genom. Då vi gjort en gruppering för att särskilja de två resetyperna, >3 på charter samt >3 på 
att de själva plockar ihop resa, har det lagt hinder i vägen för en undersökning i SPSS av 
signifikant skillnad, därav har vi ej gjort en sådan undersökning. Istället har vi valt att även 
här endast titta på rangordningen av mediekanalerna.       
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Rangordning: (1=högst rankad gällande medelvärdet,10=lägst rankad gällande medelvärdet) 

Tabell 33: Rangordning av resetyp och mediekanalspreferenser  
 

5.2.2.7 Analys av var  i köpprocessen konsumenten befinner  sig och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål  
 
Var i köpprocessen konsumenten befinner sig är en segmenteringsvariabel som dels grundar 
sig i Dahlén & Langes modell AIDA vilket står för Attention, Interest, Desire och Action. 
Denna förklarar hur långt i köpfasen av produkten konsumenten har kommit.204 Melin 
diskuterar vidare och menar att kännedom kan få konsumenten att föredra en viss produkt.205 
Dahlén & Lange för ett liknande resonemang där de menar att befintliga kunder, det vill säga 
de som kommit i kontakt med produkten/tjänsten, mer eller mindre automatiskt reagerar på 
marknadskommunikation kring det särskilda området.206  
 
För att se om Dahlén & Langes resonemang stämmer analyseras om var konsumenten 
befinner sig i köpprocessen har en betydelse för mediekanalspreferenserna. Vi har gjort en 
uppdelning i dem som har en resa inplanerad inom det närmsta halvåret och de som inte har 
det.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
204 Dahlén & Lange, 2003, s 95 
205 Melin, 1999, s 53 
206 Dahlén & Lange, 2003, s 131ff 
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Från detta diagram kan utläsas att det inte finns någon större skillnad på var i köpprocessen 
respondenterna befinner sig och deras mediekanalspreferenser, det fanns inte heller någon 
signifikant skillnad vid en 5 % nivå. Det finns vissa skillnader i rangordningen, dock är 
marginalerna så små att det inte ger någon speciell skillnad utan de två grupperna är relativt 
samstämmiga (därav presenteras ingen noggrannare rangordning).  
 

5.2.2.8 Vidare analys av kön som karaktär istik 
 
I denna del analyserar vi vidare om det går att se ytterliggare mönster med könet som faktor 
eftersom vi tidigare fastställt av det fanns en intressant relation att kvinnornas medelvärde 
gällande mediekanalspreferenserna ständigt höll ett betydligt högre värde än männens. Vi 
börjar med att presentera hur stor del av dem som anser sig ha en hög respektive låg grad av 
resande som är män och kvinnor. Vi presenterar sedan hur många veckor per år dessa grupper 
faktiskt reser. Sedan analyserar vi om det finns några skillnader mellan könen på 
engagemanget för reklam av resor och resmål, attityden för reklam generellt sett samt för 
resor och resmål, bevarandet av reklam/information och till sist resetypen (”charter”  och 
”självplock”). Det som bör nämnas är att det var fler kvinnor som medverkade i 
undersökningen (Män: 45,3 %, Kvinnor 54,0, Bortfall 0,7 %) vilket till viss grad kan påverka 
resultatet i de fall som resultatet presenteras i procentform. Resultaten ansåg vi ändå var 
intressanta och relevanta att presentera då till exempel männens procenttal i vissa fall var 
större trots att de var färre till antalet.        
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De som anser sig ha en HÖG grad 
av resande

30%

70%

Män

Kvinnor

De som anser sig ha en LÅG grad 
av resande

59%

41% Män

Kvinnor

 
 
 
I de två ovanstående diagrammen kan det avläsas att i frågan om i vilken grad respondenterna 
anser sig resa, är en stor del av dem som anser sig resa mycket kvinnor medan bara en liten 
del män. Bland dem som anser sig resa till låg grad var de motsatta förhållanden och en stor 
del var män medan en mindre del kvinnor.  
 
 
 
Hur många veckor  per  år  kvinnor  samt män faktiskt reser  
 
Den totala mängden resande Giltiga Medelvärde Median 
Män 68 2,77 2 
Kvinnor 81 2,96 3 
De som anser  sig resa mycket Giltiga Medelvärde Median 
Män 20 4,55 4 
Kvinnor 47 3,88 4 
De som anser  sig resa lite Giltiga Medelvärde Median 
Män 48 2,03 2 
Kvinnor 34 1,68 2 
Tabell 34: Hur  många veckor  kvinnor  respektive män reser  
 
Som tidigare gjorts i kapitel 5.1.1 valde vi att analysera hur förhållandet ser ut angående om 
tanke stämmer samman med handling, det vill säga om den uppfattade graden resande stämde 
samman med de antal veckor de faktiskt reste. Från detta diagram kan utläsas att kvinnornas 
medelvärde är aningens högre än männens. Dock är det fallet att den grupp av män som anser 
sig resa mycket har ett högre medelvärde i antal faktiska veckor de reser per år än de kvinnor 
som anser att de reser mycket. De män som anser att de reser lite har också ett högre 
medelvärde i antal faktiska veckor de reser per år än de kvinnor som anser att de reser lite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 9: Könsindelning för                                       Diagram 10: Könsindelning för                                                      
gruppen av hög grad av resande                                   gruppen av låg grad av resande 
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Från detta diagram kan det utläsas att kvinnorna har ett högre medelvärde på båda de faktorer 
vilka vi inkluderar i reklamengagemanget. På en 5 % signifikansnivå fanns det även en 
signifikant skillnad mellan könen både gällande om de håller ögonen öppna samt gällande 
intresset för resreklam. Det vill säga kvinnor håller generellt sett ögonen öppna efter resor och 
resmål i högre grad än män samt att intresset för resreklam är även det högre hos kvinnorna än 
männen.  
 
 
Högt engagemang N  Lågt engagemang N  
     Giltiga Procent      Giltiga Procent 
Man 11 27,5 Man 24 70,6 
Kvinna 29 72,5 Kvinna 10 29,4 
Tabell 35: Könsindelning i reklamengagemang  
 
För att även analysera hur många av kvinnorna respektive männen som faller in i de olika 
engagemangsgrupperna har vi även tittat på procentantalet. Vår gruppering för de med högt 
engagemang är de som svarat >3 på både ”hålla ögonen öppna”  samt ” intresse”  och lågt 
engagemang är de som svarat <3 på både ”hålla ögonen öppna” samt ” intresse” . Här kan ses 
att av dem som har ett högt engagemang för reklam om resor och resmål är majoriteten 
kvinnor. Tabellen visar även att av dem som har ett lågt engagemang för reklam om resor och 
resmål är majoriteten män.  
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Jämförelse i attityd mellan kvinnor och mäni
1 stämmer inte alls överens

5 stämmer mycket väl överens
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Kvinnor om reklam generellt sett

Män om reklam generellt sett

Kvinnor om reklam/information om resor och resmål

Män om reklam/information om resor och resmål

 
 
Här har vi även valt att analysera om attityden mot reklam skiljer sig mellan kvinnor och män. 
Detta grundar vi bland annat i Shirakaya & Woodsides samt James & Kovers resonemang 
kring att attityden påverkar hur pass mottagliga konsumenterna är för information207 samt 
Larssons teori kring att det är attityden som ligger som ett slags filter för vilken information 
som tas in av konsumenten208. 
 
Detta diagram visar på att män generellt sett har svarat med ett högre medelvärde både på om 
mediekanalen är ett bra sätt att lära sig om nya produkter samt att reklam i kanalerna är 
störande. Dock finns det ingen signifikant skillnad mellan könen och den generella reklamen, 
varken på om det är ett bra sätt att lära sig eller om störande. Diagrammet visar dock på att 
kvinnorna generellt sett har ett högre medelvärde än männen gällande om reklam kring resor 
och resmål är ett bra sätt att lära sig om nya resor och resmål. Detta verifieras genom att det 
för alla kanaler utom ”radio-reklam” samt ” Internet-reklam” finns en signifikant skillnad på 
en 5 % nivå. Det visar också att män generellt sett har ett högre medelvärde än kvinnorna vad 
det gäller att reklam om resor och resmål är mer störande i mediekanalerna. Dock är det bara 
”Tv-reklam” samt ” tidningsartikel”  som det finns en signifikant skillnad (5 % nivå) för. 
Alternativen ”bekanta” , ”Tv-program” samt ” tidningsartikel”  har endast undersöks gällande 
resor och resmål då det vore svårt för respondenterna att besvara om exempelvis ”Tv-
program”  är ett bra sätt att lära sig om produkter då detta blir en allt för allmän frågan. I dessa 

                                                 
207 Shirakaya & Woodside, 2005, s 823ff; James & Kover, 1992, s 80 
208 Larsson, 2001, s 129 

Diagram 12: Kön &  attityd mot medier  
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tre sista alternativ följer dock samma mönster som tidigare att kvinnorna är mer positiva och 
männen finner det mer störande.        
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Uppmärksammar reklam/info. Kvinna Uppmärksammar reklam/info. Man

Bevara info. Kvinna Bevara info. Man
 

 
 
 
Vi har analyserat perception och skillnaden mellan könen för vi fann ett intresse i Wiedmann 
et al. teori kring att mottagligheten för reklam hos könen skiljer sig209, samt James & Kovers 
resonemang att engagemangsnivån påverkar även till vilken grad konsumenten tar till sig 
reklamen210.  
 
Från ovanstående diagram kan utläsas att kvinnorna har ett högre medelvärde än männen i 
samtliga mediekanaler både gällande hur de anser sig ta till sig (bevara) samt uppmärksamma 
reklam/information kring resor och resmål. Både männen och kvinnorna anser att de bevarar 
samt uppmärksammar reklam/information om resor och resmål mest från ”bekanta” . 
Kvinnorna anser att de bevarar information näst mest från ” tidningsreklam” tätt följt av ”Tv-
program”. Männen tar till sig information näst mest från ”Tv-program”  följt av 
” tidningsartiklar” . Båda grupperna anser att de bevarar information om resor och resmål minst 
från ” radioreklam”. Vad det gäller var könen uppmärksammar reklamen/informationen gäller 
det för kvinnorna att ”bekanta”  följs tätt av ” tidningsartiklar” , ” tidningsreklam” samt ”Tv-
program”. För männen är det istället ”Tv-program”, ” tidningsreklam” samt ” tv-reklam” som 
följer ”bekanta” . Vad det gäller hur könen bevarar reklamen/informationen finns det 
signifikanta skillnader för alla kanaler förutom ”radio-reklam” samt ”bekanta” . Gällande var 
könen uppmärksammar reklamen finns det bara signifikanta skillnader för ” radio-reklam”, 
” tidningsreklam” samt för ” tidningsartiklar. (5 % nivå) 

                                                 
209 Wiedmann et al., 2001,s 207  
210 James & Kover, 1992, s 72 

Diagram 13: Könens uppfattade 
perception 
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Vilken typ av resa konsumenterna brukar köpa är som tidigare diskuterats en typ av 
livsstilsvariabel. I detta diagram kan det utläsas att kvinnor har ett högre medelvärde på både 
resetypen ”charter”  och ”självplanerad resa” . Skillnaden för medelvärdet gällande ”charter”  är 
ej så stor, dock blir skillnaden mellan medelvärdet större gällande ”självplanerad resa” . Detta 
verifieras även av att det ej fanns någon signifikant skillnad på en 5 % nivå mellan könen 
gällande charter, dock fanns det en signifikant skillnad gällande självplanerad resa. 
 

5.2.3 Sambandsanalys mellan respondenternas mediekanalspreferenser  deras 
uppfattade perceptionsnivå 
Det finns flera teorier av bland annat Kotler et al.211, Field212 samt Park & Lessig213, om att 
konsumentkaraktäristiken kan påverkan perceptionsnivån gällande reklam. Berkowitz visar 
istället på en annan sida av perceptionen nämligen att det inte endast har med 
konsumentkaraktäristiken att göra utan även mediekanalernas egenskaper i form av deras 
genomslagskraft för olika typer av budskap214. Vikten av en förståelse för ovanstående 
resonemang tydliggör Larsson genom diskussionen kring att det finns flera faktorer som 
påverkar om konsumenten tar till sig av budskapet och detta kan sluta i att företagets 
målgrupp inte alltid samstämmer med dem som faktiskt mottar budskapet.215 
 
Dessa resonemang förklarar vikten av att analysera om det finns ett samband mellan var de 
önskar motta reklam/information kring resor och resmål och var de anser sig uppmärksamma 
reklam mest samt var de bäst kan ta till sig av reklam/information. Det vill säga om det finns 
något samband om att där konsumenterna önskar motta reklam/information även är där de 
uppmärksammar det mest och tar till sig informationen bäst. Vi ser uppmärksamheten och 

                                                 
211 Kotler et al., 2001, s 208 
212 Field, 1999, s 375 
213 Park & Lessig, 1981, s 224 
214 Berkowitz et al., 2001, s 27ff 
215 Larsson, 2001, s 121ff 
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bevarandet som variabler vilka inkluderas en uppfattad perceptionsnivå och därav gör vi 
underökning på båda dessa variabler i jämförelse med mediekanalspreferenserna. För att 
vidare gå in i ämnet perception kommer vi att undersöka om det finns något samband även 
mellan var respondenterna anser sig uppmärksamma reklamen mest samt var de anser sig 
bevara den bäst. (För vidare teori kring sambandsanalys se kap. 2.6.6.)  
 
På grund av de intressanta resultat vi fått fram i skillnaden i kön, görs även en 
sambandsanalys för könen. 
 
Analys om det finns ett samband mellan var konsumenterna önskar få reklam/information 
kring resor och resmål samt var de anser sig bevara informationen bäst 

a Samtliga fall  
b Män  
c Kvinnor  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Önskan om Tv-
reklam  

Pearsons 
Correlation 

,677*  a 
,533*  b 
,746*  c 

       

 
Önskan om 
Radioreklam 

Pearsons 
Correlation 

 ,491*  a 
,115 b 
,678*  c 

      

 
Önskan om 
Internet-reklam 

Pearsons 
Correlation 

  ,697*  a 
,786*  b 
,679*  c 

     

 
Önskan om 
Tidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

   ,725*  a 
,669*  b 
,781*  c 

    

 
Önskan om 
Facktidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

    ,766*  a 
,731*  b 
,768*  c 

   

 
Önskan om info. 
från Tv-program 

Pearsons 
Correlation 

     ,792*  a 
,744*  b 
,838*  c 

  

 
Önskan om info. 
från 
Tidningsartiklar 

Pearsons 
Correlation 

      ,696*  a 
,645*  b 
,676*  c 

 

 
Önskan om info. 
från Bekanta 

Pearsons 
Correlation 

       ,546*  a 
,423*  b 
,696*  c 

1. Bevarar från Tv-reklam  
2. Bevarar från Radioreklam  
3. Bevarar från Internet-reklam  
4. Bevarar från Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) 
5. Bevarar från Facktidningsreklam (även tidskrift)  
6. Bevarar från Tv-program  
7. Bevarar från Tidningsartiklar (även tidskrift) 
8. Bevarar från Bekanta 

*Korrelation signifikant på en 1 % nivå 
Tabell 36: Korrelation mellan önskan och perception 
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I denna tabell kan det utläsas att gällande ”samtliga fall”a finns det starka signifikanta 
korrelationer på alla alternativ. Det enda alternativet som lutar åt en medelstark korrelation är 
önskan och graden av bevarande gällande ” radioreklam”. Där konsumenterna önskar att få 
mest reklam/information kring resor och resmål är därmed även där de anser sig bevara det 
bäst samt vise versa. Gällande männen b finns det även där starka signifikanta korrelationer i 
de flesta variablerna. Det som skiljer sig är alternativet ” radio”  där det ej fanns ett signifikant 
samband samt ”bekanta”  där korrelationen var medelstark. Kvinnornas resultatc visar på 
starka signifikanta samband för alla alternativ.    
 
Analys om det finns ett samband mellan var konsumenterna önskar få reklam/information 
kring resor och resmål samt var de anser sig uppmärksamma informationen bäst 

a Samtliga fall  
b Män  
c Kvinnor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Önskan om Tv-
reklam  

Pearsons 
Correlation 

,557*  a 
,555*  b 
,572*  c 

       

 
Önskan om 
Radioreklam 

Pearsons 
Correlation 

 ,490*  a 
,129 b 
,560*  c 

      

 
Önskan om 
Internet-reklam 

Pearsons 
Correlation 

  ,558*  a 
,517*  b 
,575*  c 

     

 
Önskan om 
Tidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

   ,674*  a 
,586*  b 
,723*  c 

    

 
Önskan om 
Facktidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

    ,690*  a 
,724*  b 
,660*  c 

   

 
Önskan om info. 
från Tv-program 

Pearsons 
Correlation 

     ,655*  a 
,623*  b 
,683*  c 

  

 
Önskan om info. 
från 
Tidningsartiklar 

Pearsons 
Correlation 

      ,664*  a 
,561*  b 

,707*  c 

 

 
Önskan om info. 
från Bekanta 

Pearsons 
Correlation 

       ,505*  a 
,221 b 
,681*  c 

1. Uppmärksammar i Tv-reklam  
2. Uppmärksammar i Radioreklam  
3. Uppmärksammar i Internet-reklam  
4. Uppmärksammar i Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) 
5. Uppmärksammar i Facktidningsreklam (även tidskrift)  
6. Uppmärksammar i Tv-program  
7. Uppmärksammar i Tidningsartiklar (även tidskrift) 
8. Uppmärksammar i från Bekanta 

*  Korrelation signifikant på en 1 % nivå 
Tabell 37: Korrelation mellan önskan och uppmärksamhet 
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I denna tabell kan det utläsas att gällande ”samtliga fall”a finns det starka signifikanta 
korrelationer på alla alternativ utom ”radio”  som har en medelstark korrelation. Gällande 
männenb finns det även här starka signifikanta korrelationer i de flesta variablerna. Dock har 
alternativen ” radio”  samt ”bekanta”  ej ett signifikant samband. Kvinnornas resultatc visar på 
starka signifikanta korrelationer för alla alternativ.    
 
 
Analys om det finns ett samband mellan var konsumenterna anser sig uppmärksamma 
reklam/information kring resor och resmål mest samt var de anser sig bevara 
informationen bäst 

a Samtliga fall  
b Män  
c Kvinnor 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Bevarar från Tv-
reklam 

Pearsons 
Correlation 

,578*  a 
,811*  b 
,365*  c 

       

 
Bevarar från 
Radioreklam 

Pearsons 
Correlation 

 ,527*  a 
,142 b 
,685*  c 

      

 
Bevarar från 
Internet-reklam 

Pearsons 
Correlation 

  ,616*  a 
,600*  b 
,616*  c 

     

 
Bevarar från 
Tidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

   ,627*  a 
,669*  b 
,569*  c 

    

 
Bevarar från 
Facktidningsreklam 

Pearsons 
Correlation 

    ,673*  a 
,874*  b 
,576*  c 

   

 
Bevarar från Tv-
program 

Pearsons 
Correlation 

     ,703*  a 
,729*  b 
,674*  c 

  

 
Bevarar från 
Tidningsartiklar 

Pearsons 
Correlation 

      ,729*  a 
,678*  b 

,710*  c 

 

 
Bevarar från 
Bekanta 

Pearsons 
Correlation 

       ,412*  a 
,149 b 
,645*  c 

1. Uppmärksammar i Tv-reklam  
2. Uppmärksammar i Radioreklam  
3. Uppmärksammar i Internet-reklam  
4. Uppmärksammar i Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) 
5. Uppmärksammar i Facktidningsreklam (även tidskrift)  
6. Uppmärksammar i Tv-program  
7. Uppmärksammar i Tidningsartiklar (även tidskrift) 
8. Uppmärksammar i från Bekanta 

*  Korrelation signifikant på en 1 % nivå 
Tabell 38: Korrelation mellan perception och uppmärksamhet 
 
För att leta ytterligare samband samt öka validiteten i korrelationen har vi valt att göra ännu 
en korrelation för att se om vi genom att endast ha en variabel kunna förutspå resultatet för en 
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annan. Därför har vi även gjort en korrelation mellan var respondenterna anser sig 
uppmärksamma reklam/information kring resor och resmål bäst mest samt var de anser sig 
bevara det mest. Gällande ”samtliga fall”a finns det även här mestadels starka signifikanta 
korrelationer, där är det faktorn ”bekanta”  som korrelationen endast blir medelstark. Gällande 
mänb finns det inte här heller en signifikant korrelation gällande ” radio”  och inte heller för 
”bekanta” . De andra faktorerna hade en stark signifikant korrelation. Gällande kvinnorc hade 
”Tv-program” en medelstark korrelation. Resterande variabler har starka korrelationer. 
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6. Diskussion & slutsatser 
 

6.1 Diskussion om konsumentkaraktäristika och mediekanalspreferenser 
gällande resor och resmålsreklam/information 
 
Grunden i denna uppsats är bland annat att undersöka om olika konsumentkaraktäristiker kan 
påverka mediekanalspreferenser samt perceptionsnivån gällande rese- och 
resmålskommunikation inom de olika kanalerna. En av grunderna till valet av inriktning är 
Dahlén & Langes teori kring att det finns skillnader i hur konsumenterna reagerar och 
mottager marknadskommunikation.216 Genom att undersöka ett antal 
konsumentkaraktäristiker fann vi således ett tecken på att olika segmenterade grupper bland 
annat har olika mediekanalspreferenser gällande reklam/information för resor och resmål samt 
att det fanns skillnader i uppmärksamheten och hur pass väl kommunikationen bevaras. 
Konsumentkaraktäristiken kan därmed ha en betydelse för hur olika individer bearbetar 
reklam/information om olika produkter. Buchholz & Smith217 är också inne på detta då de 
menar att företaget måste förstå skillnaderna i sättet som olika konsumenter bearbetar 
reklamen i olika mediekanaler, för att på ett effektivt sätt kommunicera sitt budskap. Det som 
framkommit i analysen stödjer även Fields218 resonemang om att en mer effektiv 
marknadsföring kan skapas genom att produkterna blir rätt placerade för den särskiljda 
målgruppen. Detta eftersom de konsumentkaraktäristika vi har segmenterat efter visar på 
skillnader i mediekanalspreferenser mellan ”grupperna” .  
 
Vad som är viktigt att påpeka är att det i empirin219 går att se att intresset för resor och resmål 
är stort generellt sett bland respondenterna, trots att många anser att de inte reser mycket220. 
Lågt resande behöver därmed inte betyda att intresset för resor är lågt utan skulle kunna bero 
på andra faktorer som till exempel levnadssituation. Trots detta tyder den vidare analysen på 
att det är nödvändigt att dela upp målgruppen i olika segment för att kunna tillgodose de 
behov som just en grupp med en speciell konsumentkaraktäristik har. Field221 stödjer även 
detta genom sin teori om att genom skapandet av olika segment kan behoven för just det 
segmentet urskiljas och på så sätt få en hög grad av tillfredställelse. Genom att identifiera 
olika segments behov och preferenser tror vi därmed att det kan vara lättare för bland annat 
turistdestinationer att marknadsföra sig på ett sätt som tilltalar konsumenter med olika 
konsumentkaraktäristika. Detta eftersom det blir lättare att genomföra 
marknadsföringsinsatser och planera strategier som bygger på målgruppens behov. Ravald & 
Grönroos222 menar att konsumenterna måste finna ett värde i allt för att de ska uppfatta ett 
högt upplevt värde. Detta visar att eftersom olika individer har skiljda behov krävs det även 
skilda åtgärder för att olika segment ska uppleva ett högt upplevt värde.  
 
Som tidigare nämnts kan det finnas skillnader i hur människor tar till sig kommunikation. Det 
är därför av stor vikt att känna till de centrala egenskaperna hos målgruppen vilka påverkar 

                                                 
216 Dahlén & Lange, 2003, s 19 
217 Buchholz & Smith, 1991, s 4 
218 Field, 1999, s 375 
219 Tabell 11 
220 Tabell 6 
221 Field, 1999, s 375 
222 Ravald & Grönroos, 1996, s 21 
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den form av reklam den tilltalas av, vilket även Dahlén & Lange223 nämner. Nedan kommer 
därför en noggrannare diskussion att genomföras för varje indelning som gjorts av 
konsumentkaraktäristiker. Först kommer dock en diskussion kring hur det faktiska resandet 
kan skilja sig från det uppfattade mellan olika individer.      
 

6.1.1 Diskussion om uppfattad resmängd kontra det faktiska antalet veckor  de reser  
 
Segmentering efter livsstilsvariabler ansåg vi vara ett intressant sätt för att se hur ett till synes 
abstrakt fenomen skulle kunna agera konsumentkaraktäristik i en segmenteringsprocess. 
Ziems menar att det i konsumenternas beteende finns en viss irrationalitet på grund av olika 
psykologiska faktorer224 och Larsson225 menar att livsstilen kan handla om att en viss social 
tillhörighet vill markeras. Med den första analysen226 har vi som mål att titta på hur den 
faktiska resmängden ser ut samt till vilken grad respondenterna anser sig att resa. Att 
konsumenter har en viss irrationalitet i deras beteende och åsikter kan det sägas finnas ett 
tecken för i vår analys227  eftersom det framkommit att den uppfattade resmängden skiljer sig 
väldigt mycket från person till person och är därmed en väldigt subjektiv uppfattning. 
Konsumenternas uppfattade grad resande skiljde sig mycket och ”stämde”  nämligen inte alltid 
samman med de antal veckor de faktiskt reste. Exempelvis varierar de konsumenter som anser 
att de reser mycket från en till tjugo veckor. Resultaten kan således tyckas visa en bild av 
Larssons228 resonemang kring livsstil och social identitet, där respondenterna kanske vill 
identifiera sig med en grupp där resandet är en stor del av livsstilen trots att det inte är en stor 
del av deras livsstil. Larsson229 benämner detta fenomen för en ”psykologiska make-up”. 
Alltså kan det finnas en chans att vissa av respondenterna har en typ av ”psykologisk make-
up”  och utger sig för att tillhöra en viss grupp, då de har en önskan av att tillhöra den. 
 
Ziems230 menar även att en konsuments beteende och värderingar kan ha sin grund i dess 
omgivning. Detta tror vi kan vara en ytterligare anledning till varför respondenter med samma 
faktiska resmängd har svarat olika gällande hur mycket de anser sig resa. Det vill säga att en 
människas kontext kan påverka dess värderingar, då en vecka per år i vissa umgängeskretsar 
kanske anses som att resa mycket medan det i andra kretsar inte gör det. Vi tror även att 
indelningen av att vissa som reser flera veckor per år anser sig resa lite kan ha en grund i en 
vilja att resa mer. Resultaten231 i undersökningen kan därmed sägas till viss del påvisa att 
livsstil är ett abstrakt och subjektivt fenomen vilket samstämmer med Ziems232 resonemang 
om att olika psykologiska faktorer kan skapa en irrationalitet i konsumentens beteende. 
 

                                                 
223 Dahlén & Lange, 2003, s 158 
224 Ziems, 2004, s 210 
225 Larsson, 2001, s 132 
226 Diagram 1 
227 Ibid 
228 Larsson, 2001, s 132 
229 Ibid, s 132 
230 Ziems, 2004, s 211 
231 Diagram 1 
232 Ziems, 2004, s 210 
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6.1.2 Diskussion om sysselsättning och dess påverkan på mediekanalspreferenserna 
gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Att segmentera efter sysselsättning som konsumentkaraktäristik är ett sätt som vi tror länge 
nyttjats och genom en analys233  av sysselsättningen visar det sig att det finns vissa skillnader 
mellan grupperna gällande mediekanalspreferenserna. Även flera forskare nämner denna 
segmenteringsvariabel, Larsson234 benämner det som en yttre segmenteringsvariabel och 
Mick & Buhl235 klassar in sysselsättning som en typ av levnadssituation och menar på att 
detta kan påverka hur reklamen uppfattas. Resultatanalysen236 ger till viss del stöd för detta 
resonemang då det finns en skillnad mellan de olika ” levnadskaraktäristikerna”  och hur de 
relaterar till mediekanaler för rese- och resmålskommunikation. Däremot visar 
resultatanalysen inte på hur reklamen uppfattas i form av psykologiska faktorer utan endast 
efter respondenternas preferenser inom de olika grupperna. De grupper vi anser vara viktigast 
att diskutera är de arbetande samt studenter. Vi kommer därmed inte lägga fokus vid 
grupperna som svarat ”annat”  samt att de är arbetslösa. Detta då ”annat” -alternativet kan 
innebära allt för många olika subgrupper inom gruppen och att gruppen ”arbetslös”  endast 
bestod av tio personer, 6,7 % av den totala urvalsgruppen, vilket vi inte ansåg vara en 
tillräckligt stor urvalsgrupp.  
 
De mediekanaler som rankats högst var av både arbetande och studenter ”bekanta” , ”Tv-
program” samt ” tidningsartiklar” .237 Att dessa kanaler är de som blivit högst rankade var av 
oss ett väntat resultat då de kan ge en högre trovärdighet för konsumenten då informationen 
ofta kommer från ”oberoende” källor. Detta stämmer överens med Dahlén & Langes238 
resonemang kring att de icke-kommersiella, exempelvis konsumentprodukttester samt ”mun-
till-mun” metoden, kan ha en stor inverkan på konsumenternas uppfattning om produkten i 
fråga. Dahlén & Lange239 menar även att ”mun-till-mun”-metoden är vanlig gällande 
högengagemangsprodukter vilket resor ska klassas som enligt Shirakaya & Woodside240. 
Resultaten i empirin241 styrker detta resonemang då respondenterna anser att bekanta är ett 
väldigt bra sätt att lära sig om resor och resmål. Vi finner det dock mest intressanta resultaten 
är den signifikanta skillnaden som fanns mellan studenter och arbetande gällande kanalerna 
”utomhusreklam”, ”bekanta”  samt ” tidningsreklam”242. De arbetande har inom både 
” tidningsreklam” samt ”utomhusreklam” ett högre värde än studenterna och studenterna ett 
högre värde gällande ”bekanta” . Att arbetande har ett högre värde på just ” tidningar”  tror vi 
kan härledas till att de som arbetar har en bättre ekonomi för att köpa tidningar. Det kan för 
detta resonemang finnas ett samband till Dahlén & Langes243 teori kring att tidningar är ett 
medium som har högst genomslagskraft på primärläsaren (den som köpt eller prenumererar på 
tidningen) och en låg genomslagskraft på sekundärläsaren. Eftersom vi författare till 
uppsatsen är studenter har vi kunnat märka ett mönster hos studenter, nämligen att de sällan 
prenumererar eller köper tidningar utan de oftare läser tidningar de hittar eller som finns på 

                                                 
233 Diagram 2 
234 Larsson, 2001, s 126 
235 Mick & Buhl, 1992, s 335 
236 Diagram 2 
237 Ibid 
238 Dahlén & Lange, 2003, s 36f 
239 Ibid, s 114 
240 Shirakaya & Woodside, 2005, s 817 
241 Tabell 27 
242 Diagram 2 
243 Dahlén & Lange, 2003, s 421 
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exempelvis bibliotek samt att de kanske hellre läser tidningarna över Internet. Här tror vi oss 
även se ett samband, nämligen att studenter och arbetande anser att tidningsartiklar är lika 
bra244, dock tror vi att det möjligtvis kan vara så att studenter läser många av dessa artiklar 
över Internet och att det därför skiljer sig mycket mellan preferenserna gällande 
tidningsreklam men lite mellan artiklarna. För dessa grupper fanns det även en stor skillnad i 
preferenserna gällande ”utomhusreklam” 245, vad dessa skillnader beror på har vi inget förslag 
på då denna kanal togs med på ”prov”  som tidigare förklarats i avgränsningarna.  
 
Sysselsättning som segmenteringskaraktäristik gällande mediekanalspreferenser för 
reklam/information kring resor och resmål visar sig alltså inte ge större skillnader för de flesta 
mediekanalerna mellan grupperna studenter och arbetande utan det fanns endast signifikanta 
skillnader gällande ” tidningsreklam”, ”utomhusreklam” samt ”bekanta” .246   
 

6.1.3 Diskussion om konsumentens reslivsstil och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Som tidigare nämnts har vi valt att även se livsstil som en segmenteringskaraktäristik och 
även forskare har gjort samma indelning som exempelvis Ziems247 som menar att en 
konsuments levnadssituation och livsstil kan påverka dess beteende. Det kan således sägas att 
Ziems248 har därmed fört resonemanget till en ny nivå där han menar att livsstilen är lika 
viktig som de demografiska faktorerna för påverkan på beteendet. Dahlén & Lange resonerar 
även de kring livsstil som segmenteringsvariabel och menar på att till denna variabel hör 
bland annat konsumenternas värderingar, åsikter och intressen. Resultatanalysen249 ger till 
viss del stöd för Ziems250 teori då den visar att livsstilen påverkar beteendet på så sätt att de 
som anser sig resa mycket svarade med högre medelvärden på mediekanalerna vilket kan 
sägas visa på en annan inställning till rese- och resmålskommunikation. Detta kan anses 
logiskt eftersom vi tror att de som anser sig resa mycket i många fall har ett större behov av 
resmålsreklam än de som anser sig resa lite. Dock bör diskussionen kring det faktiska antalet 
resor kontra den uppfattade resgraden finnas i åtanke. Det som motsäger Ziems251 teori är att 
det inte finns någon större skillnad i rangordningen252 av mediekanalerna mellan 
respondentgrupperna. Det finns därmed en hög samstämmighet mellan var de två grupperna 
vill ha sin reklam/information om resor och resmål presenterad då det endast fanns signifikant 
skillnad gällande tidningsartiklar.  
 
Även vid dessa två segmenteringsgrupper var det ”bekanta” , ” tidningsartiklar”  och ” tv-
program”  som rankats högst. ”Radio”  var det medium som rankats lägst av både de som anser 
sig resa mycket och de som anser sig resa lite.253 Detta tror vi kan förklaras av Dahlén & 
Langes254 resonemang att radio är ett passivt medium och baserat på ljud vilket gör att 

                                                 
244 Diagram 2 
245 Ibid 
246 Ibid 
247 Ziems, 2004, s 211 
248 Ibid, s 211 
249 Diagram 3 
250 Ziems, 2004, s 211 
251 Ibid, s 211 
252 Diagram 3 
253 Ibid 
254 Dahlén & Lange, 2003, s 424 ff 
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publiken måste behålla all information i korttidsminnet, och Shirakaya & Woodsides255 
klassificering av resor och semester som en högengagemangsprodukt då det handlar om att 
konsumenten lägger ner mycket pengar och tid på produkten. Detta tror vi kan ha det 
sambandet att eftersom resor är en högengagemangsprodukt är det sannolikt att många anser 
att det inte är önskvärt med information om resor och resmål från ett medium där 
informationen måste behållas i korttidsminnet.            
           
Reslivsstilen (om respondenten anser sig resa lite eller mycket) som 
segmenteringskaraktäristik gällande mediekanalspreferenser för reklam/information kring 
resor och resmål visar sig alltså ge vissa skillnader, dock inga större. Det som dock skiljer sig 
mellan grupperna är i rangordning av mediekanalerna, och det är mellan tidningsartiklar och 
Tv-program.256 Ziems257 resonemang om att livsstilen påverkar beteendet kan sägas både 
stämma och inte i denna undersökning då reslivsstil som karaktäristik påverkar medelvärdet 
inom alla kanalerna (de som anser sig resa mycket har ett högre medelvärde samt vise versa) 
men däremot inte påverkar inom vilken kanal respondenterna önskar få 
reklamen/informationen258.  
 

 6.1.4 Diskussion om mediekanalsvanor och dess påverkan på mediekanalspreferenserna 
gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
En fråga vi ställde oss var, kan det ha betydelse för mediekanalspreferenserna hur 
respondenterna brukar använda sig av mediekanalerna? Det kan ju kännas logiskt att det är 
inom den kanal man befinner sig mycket som reklamen önskas. Larsson259 nämner att just 
medievanor, medietillgång samt mediepreferenser kan vara en segmenteringsvariabel. Detta 
klassar han in med de yttre segmenteringsfaktorerna. Larssons260 resonemang går i linje med 
Dahlén & Langes261 då de menar att det kan vara viktigt att ha kunskap inom vilka 
mediekanaler konsumenterna befinner sig i skapandet av marknadskommunikationsstrategier 
och denna teori kan ju sägas vara i linje med vår tankegång.  
 
Resultaten262 i denna undersökning visar på att befintligheten inte alltid överrensstämmer med 
mediekanalspreferenserna gällande reklam för resor och resmål och att det fanns signifikanta 
skillnader för alla kanalerna. Detta mer eller mindre falsifierar Dahlén & Langes263 teori och 
tyder på att det i detta fall kanske inte är den mest lönsamma segmenteringskaraktäristiken. 
För att förklara detta resonemang är det i denna analys rangordningen264 som är mest 
intressant och den visar exempelvis att Internet är den mediekanal som utnyttjas mest av 
respondenterna men inte den kanal som de helst ville få reklam kring resor och resmål 
igenom. Enligt Dahlén & Bergendahl265 läggs ett större fokus vid Internetreklam inom 
företagen då fler och fler börjar nyttja detta medium. Även detta resonemang kan ses som 

                                                 
255 Shirakaya & Woodside, 2005, s 817 
256 Diagram 3 
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258 Diagram 3 
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mindre korrekt om en jämförelse sker med vår undersökning266 då det verkar som att 
respondenterna värderar Internet-reklam ganska lågt, dock kan detta gälla just tjänstekategorin 
resor, vilket i sig kan bero på att resor är en högengagemangsprodukt/tjänst. Detta är även 
något som Dahlén & Bergendahl267 diskuterar. Dock finns ständigt möjligheten att 
respondenterna påverkas omedvetet av all reklam de stöter på Internet utan att, som 
Gallagher268 nämner, aktivt ta del av kommunikationen. I empirin269 presenteras det även att 
respondenterna tycker att banners är ett ganska dåligt sätt att lära sig om nya resor och resmål 
vilket även styrker det ovanstående resonemanget. 
 
Det har tidigare förts en diskussion kring att radio är ett medium som kanske inte lämpar sig 
för reklam kring resor och resmål och i denna analys270 visas ännu en gång att detta kan 
stämma. Detta då respondenterna använder sig förhållandevis mycket av radio men inte 
verkar vilja ha reklam kring resor och resmål genom kanalen. De resultat som visas i 
empirin271 stödjer även de detta resonemang då attityden mot reklam för resor och resmål 
genom radion är relativt dålig då respondenterna anser det vara väldigt störande. En annan 
intressant observation från denna analys272 är att respondenterna använder sig minst av 
facktidningar men det är den kanal som rankas näst högst gällande var de vill få sin reklam 
kring resor och resmål. Detta kan ha sin grund bland annat i Dahlén & Langes273 teori kring 
att reklam i tidningar kan vara väldigt informativa och då resor är något som involverar 
mycket tid och pengar kan det vara möjligt att konsumenterna vill ha informativ reklam. 
Dahlén & Lange274 menar även på att tidningar är bra på så sätt att konsumenten själv 
bestämmer hur mycket tid de vill lägga på reklamen. Detta kan antagligen även vara viktigt 
vid högengagemangsprodukter/tjänster. Vi tror även att facktidningar har en hög grad av 
trovärdighet samt att där blir reklamen mer riktad mot facktidningens innehåll, det vill säga en 
facktidning med inriktning skidåkning har reklam som behandlar områden som har att göra 
med skidåkning och kan därmed även bli mer intressant och värdefull för konsumenten. Detta 
stämmer även överens med empirins275 resultat då respondenterna anser att 
facktidningsreklam är ett ganska bra sätt att lära sig om resor och resmål och inte alls vidare 
störande.     
 
Resultaten276 i denna analys tyder därmed på att medievanor/mediekanalsbefintlighet inte är 
en betydande segmenteringskaraktäristik när det gäller mediekanalspreferenser för rese- och 
resmålskommunikation.  
 

6.1.5 Diskussion om kön och dess påverkan på mediekanalspreferenserna gällande 
reklam/information för  resor  och resmål 
 
En anledning till att vi valde att ta med kön i undersökningen är dels att den känns som en 
klassisk variabel samt att forskare som bland annat Kotler et al. 277 samt Wiedmann278 för en 
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intressant diskussion om könets betydelse i köpprocessen. Wiedmann et al.279 och Kotler et 
al.280 teorier skiljer sig nämligen åt gällande vem i hushållet det är som är viktigast gällande 
köpbeslutet. Wiedmann et al.281 menar att männen fått en större roll medan Kotler et al.282 
anser att det är kvinnan som är den intressanta marknaden nu. Wiedmann et al. menar även på 
att det finns en skillnad i mottagligheten för kommunikation mellan könen283. De resultaten 
som framgick vid preferensanalysen284 mellan kön som segmenteringskaraktäristik, nämligen 
att det fanns signifikanta skillnader för alla alternativ förutom ” Internet”  och ”bekanta”  samt 
att kvinnorna ständig hade ett högre medelvärde, lyfte frågan för vår del om det verkligen 
även finns en skillnad i bland annat mottagligheten mellan könen. Därav gjorde vi vidare 
analyser för att få en djupare förståelse för hur karaktäristiken kön kan skilja sig. De vidare 
analyserna är något som går i linje med Churchill & Irwins285 teori nämligen att det viktiga är 
att förstå sig på vad de olika könen har för tankar och åsikter inom området. 
 
I analysen286 om kön som karaktäristik kan påverka preferenserna är det viktigt att påpeka att 
trots att det fanns signifikanta skillnader inom nästan alla kanaler mellan könen har de näst 
intill samma rangordning. Även här har bekanta rankats högst av båda könen. Wiedmann et 
al. menar att för att på bästa sätt nå männen ska företagen använda sig av ”mun-till-mun”-
metoden som en strategi287. Även våra resultat288 tyder på att detta kan vara sant, då männen 
har ett högt medelvärde gällande just bekanta medan ett betydligt lägre värde för 
”kommersiella”  kanaler. Med detta menas att även ”Tv-program” samt ” tidningsartiklar”  fått 
ett någorlunda högt medelvärde medan alla kanaler med ” reklam”  har fått ett lågt medelvärde 
av männen. Detta innebär således att männen verkar lägga ett större värde vid mediekanaler 
de inte tror är styrda av företag med syfte att marknadsföra något, medan kvinnornas 
medelvärde följer vad som kan tyckas ett ”normalt”  mönster. I analysen289 går det även att 
utläsa att männen har betydligt bättre attityd mot de av företag icke styrda kanalerna då de 
både anser dem vara mindre störande samt ett bra sätt att lära sig om resor och resmål. Dock 
kan denna tro om att dessa kanaler ej är styrda av företag vara en illusion. Dahlén & Lange290 
ger exempel på detta och menar att företagen kan skapa strategier för att påverka genom 
”mun-till-mun”-metoden. Detta kan även vara fallet för Tv-program samt tidningsartiklar då 
även de kan vara påverkade av företagen.  
 
Det visade sig i analysen291 att kön som karaktäristik gav ett stort utslag gällande 
preferenserna och den vidare analysen gjordes, som tidigare nämnts, för att titta på om det 
finns några underliggande mönster vilka skulle kunna påverka att könet som karaktäristik gav 
en skillnad i resultaten. Först är det intressant att notera att större delen av de som anser sig 
resa mycket är kvinnor292, även om kvinnorna faktiskt endast reser lite mer i faktiska veckor 
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än männen293. Kvinnorna har även ett signifikant högre engagemang för reklam kring resor 
och resmål än männen294. Enligt Dahlén & Lange kan ett högt intresse även betyda att 
konsumenterna tar till sig bättre av informationen samt bearbetar den noggrannare295. 
Buchholz & Smith för liknande resonemang och menar på att engagemanget påverkar både 
mängden och det kognitiva gensvaret296. Det finns en samstämmighet mellan dessa teorier och 
de resultat297 som visar på de olika könens perception. Nämligen att kvinnorna, som har högre 
engagemang, bevarar reklamen/informationen mer då det fanns signifikanta skillnader på alla 
kanaler utom ”radio”  samt ”bekanta". Vad det gäller uppmärksamheten fanns det endast 
signifikanta skillnader på ” radio” , ” tidningsreklam” samt ” tidningsartikel” .   
 
James & Kover menar på att attityden mot reklam, exempelvis om konsumenten anser det 
vara ett bra sätt att lära sig om produkter/tjänster, även det hänger samman med 
engagemanget för reklam.298 Även denna teori stämmer överens med de resultat299 som 
analysen ger nämligen att det finns en signifikant skillnad gällande om det är ett bra sätt att 
lära sig om resor och resmål vid alla kanaler utom ”radio”  samt ” Internet” . Männen hade 
istället högre värden gällande om det var störande med reklam/information gällande resor och 
resmål i kanalerna och det fanns signifikanta skillnader vid alla kanaler utom ”Tv-reklam”  
samt ” tidningsartikel” . Detta kan tyda på att kvinnor i det stora hela har en mer positiv attityd 
mot rese- och resmålskommunikation inom de olika mediekanalerna än männen, det vill säga 
högt engagemang för reklam visar på en positivare attityd. James & Kover300 menar även att 
attityder mot reklamen kan påverka hur mycket uppmärksamhet konsumenterna ägnar 
reklamen, även detta kan det sägas visas i resultaten301 av undersökningen då kvinnorna även 
till en högre grad bevarar reklamen i de olika mediekanalerna. 
 
Om företagen ska förstå sig på kön som karaktäristik och förstå deras behov, vilket Field302 
diskuterar kring, kan det även vara viktigt att analysera vilken resetyp de olika könen brukar 
köpa. Denna analys303 visar på att en signifikant skillnad fanns mellan könen på självplanerad 
resa där kvinnornas medelvärde var mycket högre än männens. Detta anser vi även hänger 
samman med det ovanstående resonemanget, vi tror nämligen att när konsumenterna själva 
plockar samman resan istället för att köpa färdiga paket, krävs det ett större engagemang och 
noggrannare bearbetning av reklamen då kunskap kring flera områden (flyg, hotell, mat etc.) 
måste skapas. Cai, Feng & Breiter304 menar att engagemanget kan vara en bra 
segmenteringsvariabel inom området turism, detta är något vi instämmer i dock tror vi att 
könet är en avgörande/ovanstående faktor för engagemanget och därmed ännu viktigare 
segmenteringsvariabel.  
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6.1.6 Diskussion om engagemanget för  resreklam/information och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
I den vetenskapliga referensramen var engagemang ett begrepp som dök upp ett flertal gånger 
och i olika sammanhang. Forskare som exempel Larsson305, Buchholz & Smith306 samt 
Dahlén & Lange307 menar bland annat på att engagemanget kan påverka konsumenternas 
mottaglighet och bearbetning av reklam. Engagemanget verkar således vara av stor vikt för 
bland annat perceptionen av reklam och därav fann vi det en intressant variabel att undersöka. 
En annan poäng som lyfts upp av Laurent & Kapferer308 samt Zaichkowsky309 om att 
engagemanget är att det är en dynamisk variabel och alltså förändrar sig över tiden. Denna 
föränderlighet tror vi är väldigt viktigt att beakta, både vad det gäller det generella 
engagemanget för resor och resmål samt även engagemanget i reklam/information för dessa 
områden. Vi tror även att engagemanget kan påverka både den medvetna samt den 
”omedvetna”  grad till vilken konsumenten tar in reklamen. Vi är därmed medvetna om att 
även engagemang är ett väldigt abstrakt, subjektivt fenomen, vilket även Zaichkowsky310 
behandlar, och en väldigt svårmätt variabel men den omfattande forskningen inom ämnet 
gjorde att det kändes relevant att skapa en segmenteringskaraktäristik utefter engagemanget. 
Resultet311 stödjer denna segmenteringskaraktäristik då den visar på differenser i medelvärdet 
för mediekanalspreferenserna mellan de med högt engagemang och de med lågt engagemang 
för resreklam/information. De med ett högt engagemang för resreklam/information har högre 
medelvärden på respektive mediekanaler angående hur mycket reklam/information om resor 
och resmål de vill ha, vilket kan anses logiskt. Det visar sig också att rangordningen312 mellan 
de olika mediekanalerna skiljer sig till viss del mellan grupperna.  
 
Analysen313 av engagemanget visar att det är kanalerna ”Tv-reklam”, ” radioreklam” och 
” Internetreklam” som det är störst skillnader mellan grupperna. I empirin314 kan det även ses 
att det är reklamen i dessa kanaler som anses vara mest störande av alla mediekanalerna både 
generellt sett för reklam och för rese- samt resmålskommunikation. Detta tror vi kan vara en 
anledning till de större skillnaderna i just dessa mediekanaler. De med ett lågt engagemang för 
resreklam/information har antagligen lägre toleransnivå för reklam i mediekanaler där de 
anser att reklamen är störande. De med ett högt engagemang tror vi kan tycka att även om 
reklamen är störande i dessa kanaler kan det ändå anses vara ett bra sätt att lära sig om 
produkten eftersom de har ett engagemang för resreklam/information. James & Kovers315 
teorier styrker detta då de menar att det finns konsumenter vilka är mer engagerade i reklamen 
då de anser att reklam är ett bra sätt att lära sig om olika produkter och tjänster. Det högre 
engagemanget för reklamen kan därmed göra att högengagemangsgruppen inte störs av 
reklamen i lika hög grad som de med lågt engagemang, vilket kan förklara karaktäristikernas 
skillnader i preferenserna för just dessa mediekanaler. Detta kan även sägas stämma överens 
med Kim et al.316 teori om att olika mediekanaler kräver olika engagmangsnivåer. 
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Det som är intressant att se är att för gruppen som har ett lågt engagemang för 
resreklam/information finns det fyra mediekanaler som utmärker sig genom väldigt låga 
medelvärden jämfört med de andra mediekanalerna. Dessa är ”direktreklam”, ” radioreklam”, 
” Internetreklam”  och ”utomhusreklam”.317 Dahlén & Lange318 menar att engagemangsnivån 
påverkar hur marknadskommunikationen ska utformas, vilket analysen319 kan sägas till viss 
del styrker genom att tydligt visa på inom vilka kanaler kommunikationen får låga värden 
gällande medelvärdena för preferenserna för de olika engagemangsgruppen. Det som också är 
intressant för lågengagemangsgruppen är att trots låga medelvärden generellt sett för 
mediekanalerna utmärker sig kanalen ”bekanta”  och når ett högt medelvärde som nästan är i 
nivå med högengagemangsgruppens medelvärde. Detta kan kopplas till Dahlén & Langes320 
tidigare nämnda teori om att det för högengagemangsprodukter kan vara effektivt med ”mun-
till-mun”-metoden. De nämner även att det speciellt handlar om produkter vilka är starkt 
förknippade med upplevelser och att konsumenterna kan på detta vis få en njutning eller 
förlängd känsla av upplevelsen genom att lyssna och berätta om den. Från detta resonemang 
kan det därmed diskuteras att även de med ett lågt engagemang för reklam kring resor och 
resmål kan ha ett intresse eller ett tycke för att använda sig av ”mun-till-mun”-metoden, det 
vill säga exempelvis prata med och berätta för sina bekanta om olika resor.  
 
Engagemanget för resreklam/information som segmenteringskaraktäristik gällande 
mediekanalspreferenser för rese- och resmålskommunikation visar sig alltså ge en antydan till 
skillnader i mediekanalspreferenserna mellan de med högt engagemang och de med lågt 
engagemang. Speciellt visas det skillnader i mediekanalerna Tv-reklam, radioreklam och 
Internetreklam.321 Detta tror vi, vilket tidigare nämnts, kan bero på skillnaden i toleransnivå 
för om reklamen upplevs störande mellan grupperna.  
 

6.1.7 Diskussion om konsumentens resetyp och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Resetyper är ännu en karaktäristik som vi ser som en livsstilskaraktäristik. Att vi finner detta 
område intressant har sin grund i egna erfarenheter av resande och de olika ” typer”  av 
människor och livsstilar som man träffar på. Ziems322 liksom Dahlén & Lange323 menar att en 
indelning av målgruppen efter livsstil gör det lättare att bättre förstå målgruppen och forma 
kommunikation med hög mottaglighet. Då vi ser sättet som konsumenterna reser som ett sätt 
att segmentera respondenterna efter livsstil bör ju detta tyda på att skillnader kan finnas. Detta 
styrks av Larsson324 som menar att livsstilen ofta urskiljs i olika konsumtionsmönster, smak 
och preferenser på olika områden. I analysen325 kan ses att de två olika 
konsumentkaraktäristikgrupperna gällande resetyp (charter eller ”självplock”) har vissa 
skillnader i medelvärdet gällande mediekanalspreferenserna. Det finns tre större skillnader 
gällande medelvärdet mellan grupperna och det är vid ” Internet-reklam”, ” tidningsreklam” 
samt ”utomhusreklam” som charterresenärerna har ett mycket högre värde än de som själva 
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plockar ihop sin resa. Detta tyder alltså på att typen av resa till viss del kan påverka 
mediekanalspreferenserna.  
 
Vi tror att denna skillnad kan bero på att de olika resegrupperna kan vilja ha olika information 
genom reklamen och kanske till och med olika typer av reklam och att detta kan påverka vilka 
mediekanaler de önskar få budskapen genom. Det som också är intressant är att båda 
grupperna har förhållandevis höga medelvärden gällande om de vill ha information om resor 
och resmål inom de olika mediekanalerna.326 Rangordningen mellan olika kanaler visar även 
att de som planerar sin resa själv rangordnar bekanta betydligt högre än ”charter-
resenärerna” .327 Detta tror vi beror på att de som planerar sin resa själv behöver information 
och kunskap om flera olika områden, till exempel resa, boende, utflykter. Istället för att leta 
fram all den informationen själv är det ett bra sätt att höra med till exempel bekanta om 
information om resa, boende med mera. ”Charter-resenärer" är möjligtvis inte lika beroende 
av denna splittrade information eftersom de köper ett ” färdigt paket”  där stora delar av resan 
redan är planerad. Detta stämmer till viss del överens med Dahlén & Langes teori om att olika 
medier förmedlar och förstärker olika egenskaper i reklamen.328 Resetypen som 
segmenteringskaraktäristik gällande mediekanalspreferenser för rese- och 
resmålskommunikation visar sig alltså ge skillnader. 
 

6.1.8 Diskussion om var  i köpprocessen konsumenten befinner  sig och dess påverkan på 
mediekanalspreferenserna gällande reklam/information för  resor  och resmål 
 
Vi har valt att titta på var i köpprocessen konsumenten befinner sig som en 
segmenteringskaraktäristik för att undersöka om det påverkar preferenserna. Med 
köpprocessen menar vi om resor och resmål är något som redan är i konsumentens 
medvetande eller om konsumenten inte hittills har någon anledning att speciellt fokusera på 
denna typ av reklam/information. En av anledningarna till detta är att flera forskare, bland 
annat Shirakaya & Woodside329, berört att kännedomen av en viss produkt eller tjänst kan 
påverka konsumentens beteende på olika sätt. Enligt Jiffer & Roos330 är 
marknadskommunikationens huvudsakliga mål att skapa en medvetenhet hos konsumenterna 
och när denna medvetenhet finns menar Dahlén & Lange331 att mottagligheten för 
kommunikationen för den speciella kategorin ökar. Vad det gäller kategorin resor och resmål 
är det en kategori som respondenterna visade sig ha ett högt intresse för även om de inte 
planerat någon resa332, vilket i sig tyder på att de redan har en viss kännedom om 
produkt/tjänstekategorin. Dock kvarstår frågan om det kan skilja sig mellan hur långt i 
köpprocessen (planerad resa eller ej) konsumenterna gått. Dahlén & Lange333 presenterar 
AIDA vilken kan ligga till grund för att förklara hur vi ser på vår segmentering av denna 
karaktäristik. De konsumenter som ej har köpt en resa kan trots allt ha en kännedom och 
kanske till och med ett intresse för produktkategorin medan de som redan köpt en resa gått 
igenom hela köpprocessen och har redan agerat på sin köplust.      
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Resultaten av analysen334 visar att en segmentering efter karaktäristiken ”var i köpprocessen 
respondenterna befinner sig”  inte ger någon större skillnad i mediekanalspreferenserna. Båda 
grupperna har förhållandevis lika medelvärden gällande om de vill ha information om resor 
och resmål inom de olika mediekanalerna. Det finns inte heller någon större skillnad i 
rangordningen av mediekanalerna mellan de som har en resa inplanerad inom det närmsta 
halvåret och de som inte har det. De små skillnaderna mellan grupperna tror vi kan bero på 
just det som kommer fram i empirin335 nämligen att intresset för resor och resmål är högt för 
alla respondenter. I och med att intresset för resor och resmål är högt för hela målgruppen kan 
det tänkas att det inte har någon större betydelse för mediekanalspreferenserna om 
respondenten har en resa inplanerad eller ej. Ännu en gång måste det påpekas att det finns 
flera psykologiska faktorer som kan skilja sig mellan de olika karaktäristikgrupperna dock är 
det inte detta vi syftar till att analysera. Vi tror att en anledning till att det inte skiljer sig 
mellan dessa grupper är att intresset för denna produkt/tjänstekategori är så pass högt, oavsett 
var respondenterna befinner sig i köpprocessen, att det ej finns några skillnader i 
preferenserna. Vi tror således att hade vårt huvudsakliga ämne varit exempelvis båtar, som 
troligtvis inte alla i målgruppen har ett intresse i, kan det ha funnits en skillnad mellan 
grupperna.   
  

6.2 Diskussion kring korrelationer mellan respondenternas 
mediekanalspreferenser deras uppfattade perceptionsnivå 
 
Enligt oss är det även viktigt att veta om mediekanalspreferenserna korrelerar med 
respondenternas uppfattade perceptionsnivå, det vill säga var anser att de uppmärksammar 
reklamen/informationen bäst samt var respondenterna anser sig ta till sig, bevara, 
reklamen/informationen bäst. Denna analys grundar sig bland annat i Ziems336 teori om att det 
kan finnas ett irrationellt beteende hos konsumenterna på grund av psykologiska faktorer. Det 
vill säga att det troligaste enligt oss är om det förekommer ett samband mellan dessa variabler 
men eftersom varje respondent har olika bakgrunder kan även detta påverka resultaten vilket 
även Larsson337 diskuterar. Som tidigare diskuterats tror vi att utseendet av hur förhållandet 
ser ut mellan mediekanalspreferenser, respondenternas grad av uppmärksamhet samt var de 
anser sig ta till sig reklamen/informationen bäst ger ett viktigt underlag för strategier för 
effektiv marknadskommunikation. Detta eftersom om preferenserna och mottagligheten inte 
korrelerar för en konsument kan det vara viktigt att fundera på om det är i de kanaler som 
reklamen/informationen uppskattas mest, eller de där mottagligheten är störst som är bäst 
lämpade för att skapa en så effektiv kommunikation som möjligt. 
 
Korrelationerna för gruppen ”samtliga fall”  visar i de tre korrelationerna signifikanta samband 
för alla mediekanalerna.338 Det vill säga att där respondenterna önskar att få sin rese- och 
resmålskommunikation är även i de mediekanaler där de anser sig bevara det bäst samt 
uppmärksamma det mest. Ett signifikant samband fanns alltså även mellan korrelationen var 
respondenterna anser sig uppmärksamma reklamen/informationen mest samt var de anser sig 
bevara det bäst339. Denna korrelation gjordes för att undersöka om det möjligtvis fanns ett 
underliggande samband mellan de två variablerna, vilket denna korrelation tyder på. Detta 
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resultat skulle då kunna innebära att företag/forskare genom att endast ha en variabel kan även 
uttala sig om den andra. Exempel på detta kan vara att om en respondent anser sig 
uppmärksamma reklam om resor och resmål mest genom tidningsreklam kan det betyda att 
det även är genom denna kanal de önskar att få reklamen samt att det är där de bevarar den 
bäst.   
 
Vi har tidigare djupare analyserat könen och även i korrelationen har vi delat upp efter könen 
vilket ligger i linje med Kotler et al. teori340 kring att en förståelse måste finnas kring könen 
då de relaterar på olika sätt till marknadskommunikationen. Vad det gäller männens 
korrelation341 kan det avläsas att i sambandsanalysen av mediekanalspreferenserna samt var 
de anser sig bevara informationen bäst finns det ingen korrelation för ” radioreklam”. I de 
andra två sambandsanalyserna342 var det både ”bekanta”  samt ” radio”  som ej korrelerade. 
Detta betyder därmed att för gruppen män finns det inget samband gällande ” radioreklam”  
och mediekanalspreferenser, uppmärksamhet samt var de bevarar informationen. För 
variabeln ”bekanta”  fanns det således inte heller några samband mellan alla alternativen utan 
det var endast preferenserna samt var de anser sig bevara det som korrelerade. Gällande 
kvinnorna fanns det korrelationer för alla mediekanaler i samtliga sambandsanalyser.  
 
Detta tyder på att den inom målgruppen 20-30 år, finns skillnader mellan subgrupper i hur de 
mottar, bevarar samt önskar att få reklam/information kring resor och resmål. Detta stödjer 
Fields343 teori om att det krävs en stor förståelse för varje segment för att kunna skapa effektiv 
kommunikation samt Ravald & Grönroos344 teori om att segmentering måste ske för att ett 
värde ska kunna skapas för varje grupp. Enligt oss visar våra resultat på hur komplicerat 
marknadsföring som ämne verkligen är, detta då värderingarna och behoven etcetera till och 
med inom subgrupper av målgruppen kan påverka hur effektivt marknadsföringen är och på 
vilket sätt den tas emot av konsumenterna. Med detta i åtanke vill vi därför dementera det 
ovanstående resonemanget, som framkommit av korrelationen för gruppen ”samtliga fall” , 
gällande att genom att veta en variabel går det att uttala sig om det andra. Vi menar nämligen 
nu att detta samband verkar gälla för de flesta fallen men att reservationer måste finnas för att 
det kan finnas felande länkar, som speciellt ” radio”  samt ”bekanta”  är i vårat fall. Alltså gäller 
det för en optimal marknadsföringsstrategi att ha kunskap inte endast om målgruppen utan 
även de subgrupper, alltså olika konsumentkaraktäristiker, vilka kan finnas inom målgruppen. 
 

6.3 Avslutande diskussion 
 
I den tidigare diskussionen har det visats att olika konsumentkaraktäristiker påverkar 
mediekanalspreferenserna i olika hög grad. Konsumentkaraktäristiken kan därmed ha en 
betydelse för hur olika individer bearbetar och tar till sig rese- och resmålskommunikation. Vi 
fann särskilt att könet var en betydande segmenteringsvariabel för mediekanalspreferenserna 
gällande reklam/information om resor och resmål.   Det som även är intressant att se på är 
mönstret av att de så kallade ” icke-kommersiella”  kanalerna, bekanta, Tv-program samt 
tidningsartiklar, får genomgående höga medelvärden oavsett vilka 
konsumentkaraktäristikgrupper som studeras. Detta tror vi, som nämnts tidigare, kan bero på 
att trovärdigheten för dessa kanaler är högre eftersom informationen ofta kommer från, eller 

                                                 
340 Kotler et al., 2001, s 324f 
341 Tabell 36 
342 Tabell, 37, 38 
343 Field, 1999, s 375 
344 Ravald & Grönroos, 1996, s 21 
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kan tyckas komma från, ”oberoende källor” . Att ” radio”  ständigt värderades lågt, samt att 
aldrig korrelerade gällande denna mediekanal mellan preferenser och uppfattad perception, 
tyder på att det helt enkelt verkar vara fel medium att nå konsumenter genom gällande reklam 
kring resor och resmål.  
 
De två extra mediekanaler, utomhusreklam samt direktreklam, som tagits med gällande var 
konsumenterna önskar att få rese- och resmålkommunikation visade sig inte uppskattades till 
större grad hos respondenterna. Detta tror vi kan bero på den faktorn att respondenterna inte 
tagit del av denna typ av marknadskommunikation då den inte är vanlig gällande resor och 
resmål. Dock vill vi ännu en gång poängtera att vi tror att konsumenter omedvetet kan 
påverkas från olika mediekanaler i olika grader och att detta kan vara en ytterligare faktor som 
kan påverka alla berörda områden i denna uppsats. Det är även viktigt att ännu en gång belysa 
den irrationalitet som kan finnas i konsumentens beteende och åsikter, vilket även 
framkommit i denna undersökningen345, då detta även kan spela en roll för resultatet. 
 

6.4 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och generera kunskap kring olika 
konsumentkaraktäristiksgrupper och deras mediekanalspreferenser för reklam och information 
gällande resor och resmål. Dessutom ämnar uppsatsen påvisa om det finns ett samband mellan 
mediekanalspreferenser och den uppfattade perceptionsnivån för rese- och 
resmålskommunikation inom kanalerna. 
 
I denna uppsats har det framkommit att det finns en viss påverkan från 
konsumentkaraktäristiken på mediekanalspreferenserna gällande rese- och 
resmålskommunikation. Vissa konsumentkaraktäristiker visade sig påverka 
mediekanalspreferenserna till högre grad än andra, dock är intresset gällande resor och resmål 
högt för hela målgruppen.  
 
Det har påvisats att mediekanalsvanor inte tycks ha en påverkan på mediekanalspreferenserna. 
Det vill säga att de mediekanaler som målgruppen befinner sig i mest, behöver inte vara de 
kanaler de helst vill få reklam och information kring resor och resmål ifrån.  
 
De karaktäristiker som i mindre grad påverkar mediekanalspreferenserna för rese- och 
resmålskommunikation är sysselsättning, reslivsstilen (ansedd mängd resande), resetypen 
samt köpprocessen. 
 
De karaktäristiker som har en stor påverkan på mediekanalspreferenserna är kön samt 
engagemang för reklam och information kring resor och resmål. Dock framkom det att det 
fanns en betydande skillnad i respresentationen av de båda könen i de olika 
engagemangsgrupperna. Kvinnorna visade sig vara starkt representerade inom gruppen med 
högt engagemang medan männen istället var starkt representerade i gruppen för lågt 
engagemang. Skillnaderna i reklamengagemanget kan således påverkas av skillnaden i  

                                                 
345 Diagram 1 
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könsfördelningen. Könet som karaktäristik kan även ha en påverkan på preferenserna genom 
att: 
 

- Kvinnorna anser sig resa i högre grad än männen.  
- Kvinnorna använder sig av självplanerad resa i högre grad än männen. 
- Kvinnorna bevarar reklamen och informationen till högre grad än männen. 
- Kvinnorna hade en positivare attityd gentemot reklam och information om resor och 

resmål än männen. 
 
Dessa faktorer tror vi kan påverka de olika könens behov och beteende gällande deras 
förhållande till marknadskommunikation av resor och resmål. Vad som även kan vara en 
grund till påverkan av mediekanalspreferenser är männens attityd gällande rese- och 
resmålskommunikation, vilken är mycket mer positiv för de ” icke-kommersiella”  kanalerna 
såsom Tv-program, tidningsartiklar samt bekanta, än för de kommersiella. I undersökningen 
framkom även en samstämmighet mellan de medier männen hade en positiv attityd emot samt 
de medier vilka männen önskar få rese- och resmålskommunikation igenom. Det vill säga 
männen önskade helst få rese- och resmålskommunikationen genom de ” icke-kommersiella”  
kanalerna. Kvinnorna visade likaledes på en mer positiv attityd mot ” icke-kommersiella”  
kanaler samt önskade helst få rese- och resmålskommunikationen därigenom, dock påvisades 
det för männen en mer markant skillnad mellan de olika typerna av kanaler, ” icke-
kommersiella”  kontra kommersiella. 
 
Gällande rese- och resmålskommunikation gäller det således att ta i beaktande om det är 
kvinnor eller män som vill nås, då det finns en antydan till att kvinnorna kan nås genom flera 
typer av kanaler, både kommersiella och icke-kommersiella. Männen däremot verkar nås på 
bästa sätt genom information via kanaler som kan tyckas icke vara styrda av olika företag i 
säljsyfte av en produkt.   
 
Det framkom att det för målgruppen, 20-30 år, fanns samband mellan 
mediekanalspreferenserna och den av konsumenten uppfattade perceptionsnivån inom de 
olika kanalerna. Dock framkom det vid en närmare analys att det fanns skillnader i resultaten 
för olika karaktäristiker, kvinnor och män, detta då de påträffade sambanden inte alltid 
existerar inom alla kanaler vid denna uppdelning. 
 
Detta tyder på att det inom målgruppen, 20-30 år, finns skillnader mellan olika 
konsumentkaraktäristiker i hur de mottar, bevarar samt önskar att få rese- och 
resmålskommunikation. Grunden till detta kan ligga i skillnader i exempelvis attityd och 
engagemang inom subgrupper av målgruppen, vilka kan påverka hur effektiv 
marknadsföringen är och på vilket sätt den tas emot av konsumenterna. Därmed gäller det för 
en optimal marknadsföringsstrategi att inte endast ha kunskap om målgruppen utan även om 
de subgrupper, alltså olika konsumentkaraktäristiker, vilka kan finnas inom målgruppen. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Ett uppslag till vidare undersökning vilket vi finner vore intressant är att undersöka närmare 
varför vissa mediekanaler uppskattas mer än andra gällande res- och resmålskommunikation. 
Vi har försökt att ge några tänkbara orsaker till detta men en grundligare undersökning som 
behandlar just denna del hade varit intressant att ta del av.      
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Eftersom könet visade sig vara en betydande segmenteringskaraktäristik skulle det även vara 
intressant att utföra en ännu djupare undersökning för just denna karaktäristik. Detta för att till 
exempel undersöka om det finns ytterliggare karaktäristiker som visar på skillnader i 
mediekanalspreferenser vid en uppdelning i kön.  
 
Det skulle även vara intressant att undersöka en annan målgrupp än 20-30 år och jämföra 
skillnader mellan målgrupperna. 
 
Som tidigare nämnt anser vi även att det vore intressant att göra en större studie med ett syfte 
som liknar vårat dock med en inriktning mot den omedvetna sidan, det vill säga se om de 
omedvetna preferenserna korrelerar med de medvetna. Med detta menar vi således att 
konsumenten kanske säger en sak medan den omedvetna handlingen inte överensstämmer 
med den medvetna. Eller är det så att det medvetna och det omedvetna valet åtföljs.      
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Intervju mall 
 
Hur gammal är du? 
Vilken är din nuvarande sysselsättning? 
Har du barn? 
 
Hur mycket reser du per år? 
Hur mycket anser du att du reser? 

 - Vad anser du om den tidigare frågan? (Är detta någonting du har reflekterat över   
    tidigare?) 

 
Vilka mediekanaler använder du dig mest av? 
 
I vilka mediekanaler vill du helst få reklam och information kring turistdestinationer? 
(Internet banners, radio, tv, facktidningar, kataloger, dags/kvälls/gratis tidningar, bekanta) 
      - Varför vill du helst få reklam och information i dessa mediekanaler?  
 
Tycker du att reklam fyller ngn funktion? (lärdom, irritationsmoment etc) 
 
Kan du komma ihåg var du senast tog del av information kring turistdestinationer? 
      - Vad tror du gör att du kom ihåg det vs. inte kom ihåg det? 
 
Tycker du att det finns någon mediekanal där du till högre grad observerar reklamen? 
      - Vad tror du gör att du observerar en mer eller alla lika? 
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ENKÄT OM KOMMUNIKATION KRING TURISTDESTINATIONER 
 
 
 
Denna enkät genomförs för att ligga till grund för en D-uppsats i marknadsföring som skrivs i kursen 
Marknadsföring D vid Örebro Universitet. Frågorna i denna enkät ska besvaras på så sätt att du kryssar i den 
ruta (gradering) du bäst tycker överensstämmer med dina åsikter. I denna enkät finns inga rätt eller fel utan det 
är din åsikt som räknas och detta görs anonymt.    
_______________________________________________________________________________ 
Exempel: 
                                                                   Stämmer inte                              Stämmer mycket 
                                                                     alls överens                              väl överens 
Jag observerar  reklam varje dag…..………  �     �     �     �     �   
 
Tycker du påståendet ” jag observerar reklam varje dag”  stämmer mycket väl överens sätter du då ett kryss i 
rutan ”Stämmer mycket väl överens” , har du en neutral åsikt sätter du då ett kryss i rutan i mitten. Observerar 
du inte reklam varje dag sätter du då ett kryss i rutan ”Stämmer inte alls överens” .  
______________________________________________________________________________ 
 
 
1. ÄR DU: Man  

�
             Kvinna  

�
                              

 
2. ÅLDER:_____år   
 

 
3. SYSSELSÄTTNING? 
Välj ett eller flera alternativ                               Arbetande  

�
                       Annat   

�
       

                                             

                                                         Student vid universitet  
�

                  Arbetslös  
�

         
 
 
4. HAR DU BARN?          Ja  

�
             Nej  

�
  

 
 
5. HUR MÅNGA VECKOR PER ÅR ÄR DU UTE OCH RESER?   
OBS! Resor definierar vi i denna undersökning som en resa vilken inkluderar hotell, vandrarhem etc. Det vill 
säga inte boende hemma hos t.ex. bekanta. 
 
Antal veckor:___________ 
 
 
6. HUR MYCKET ANSER DU ATT DU RESER?  
OBS! Resor definierar vi i denna undersökning som en resa vilken inkluderar hotell, vandrarhem etc. Det vill 
säga inte boende hemma hos t.ex. bekanta. 
 
                    Lite                Ganska lite           Ganska mycket              Mycket 

�
                        

�
                              

�
                              

�
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7. HUR MYCKET ANVÄNDER DU DIG AV FÖLJANDE MEDIEKANALER? 
 

                                                                                             Använder                                   Använder                                                   
                                                                                                inte alls                                   väldigt mycket 
 

TV………………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

              
�

 Vet ej             
Radio…………………………………………………………  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
     

�
 Vet ej           

Internet…………………………………………………….....  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej         
Tidningar (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar)…………………  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej     

Facktidningar/ Tidskrifter…………………………………...  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

            
�

 Vet ej      
 
 

 
8. I  VILKEN UTSTRÄCKNING UPPMÄRKSAMMAR DU REKLAM KRING RESOR &  RESMÅL I  
FÖLJANDE KANALER: 
 

                                                           Uppmärksammar                                Uppmärksammar 
                                                                         inte alls                                  väldigt mycket 
 

TV……………………………………………………………  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                   
Radio…………………………………………………………  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej               

Internet (Banners)…………………………………………… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                  
Tidningar (Dags/Kvälls/Gratis tidningar)……………………  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej           

Facktidningar/ Tidskrifter….………………………………...  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej           
          

 
 

9. I  VILKEN UTSTRÄCKNING UPPMÄRKSAMMAR DU INFORMATION KRING RESOR &  
RESMÅL I  FÖLJANDE KANALER: 
 

                                                           Uppmärksammar                                Uppmärksammar 
                                                                         inte alls                                  väldigt mycket 
 

Tv-program…..………………………………………………  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                  
Tidningsartiklar (även tidskrifter)……………………………  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej               

Bekanta………….…………………………………………… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                  
 
 
 

10. VAR VILL DU FÅ INFORMATION KRING RESOR OCH RESMÅL? 
 

                                                                                                                                

                                                                        Inte alls                                  Mycket gärna 
 

TV-reklam…………………………………………………… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

              
�

 Vet ej                         
Radioreklam………………………………………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej                         

Internetreklam (Banners)..………………………………..…  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                    
Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar)………….… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej                

Facktidningsreklam (även tidskrifter)……………………… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

              
�

 Vet ej                
Bekanta……………………………………………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej            

Tv-program………………………………………………..… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

             
�

 Vet ej            
Artiklar i tidningar…………………………………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej                 

Direkt reklam……………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

             
�

 Vet ej                 
Utomhusreklam (t.ex. busshållplats, reklampelare)……….…  

�
     

�
     

�
     

�
     

�
             

�
 Vet ej                 

 
 



 d 

TYCKER DU ATT FÖLJANDE PÅSTÅENDEN STÄMMER ÖVERENS MED DINA ÅSIKTER:                                                
                                                                                 Stämmer inte                                  Stämmer mycket 

                                                                                          alls överens                                   väl överens  
11. Jag har ett stort intresse  
   för resor och resmål….………………………………….… �     �     �     �     �           

�
 Vet ej 

 
12. Jag brukar hålla ögonen öppna 
    efter resor och resmål………...…………………….……… �     �     �     �     �            

�
 Vet ej            

 
13. Jag är intresserad av reklam                                          
    kring resor och resmål...……………………..…………… �     �     �     �     �              

�
 Vet ej            

 
14. Jag brukar köpa rese- paketerbjudanden (t.ex. charter) �     �     �     �     �            

�
 Vet ej            

 
15. Jag brukar planera mina  
     resor själv (plockar ihop resa, boende etc).……………...  �     �     �     �     �           

�
 Vet ej            

         
 
16. JAG ANSER ATT JAG I  HÖG GRAD TAR TILL MIG (BEVARAR) INFORMATION KRING RESOR 
& RESMÅL FRÅN FÖLJANDE KANALER: 

                                             Stämmer inte                                  Stämmer mycket 
                                                                  alls överens                                   väl överens 

 

TV-reklam…………………………………………………… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

                
�

 Vet ej                         
Radioreklam………………………………………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                         

Internetreklam (Banners)..………………………………..…  
�

     
�

     
�

     
�

     
�

                
�

 Vet ej                    
Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar)…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
                

�
 Vet ej                

Facktidningsreklam  (även tidskrifter)…..……………….… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

                
�

 Vet ej                
Bekanta………………………………………………….…... 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej            

Tv-program………………………………………………….. 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej            
Artiklar i tidningar…………………………………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

 
 

TYCKER DU ATT FÖLJANDE PÅSTÅENDEN STÄMMER ÖVERENS MED DINA ÅSIKTER:  
                                                

                                             Stämmer inte                                  Stämmer mycket 
                                                                  alls överens                                   väl överens 

17. Generellt sett är  Tv-reklam:  
Bra sätt att lära sig om nya produkter………….…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………..……..…… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 
18. Generellt sett är  radioreklam: 
Bra sätt att lära sig om nya produkter………….…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………..……..…… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 
19. Generellt sett är  Internetreklam (Banners) : 
Bra sätt att lära sig om nya produkter………….…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………..……..…… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej         
                                            

20. Generellt sett är  tidningsreklam (Dags/Kvälls/Gratis tidningar) : 
Bra sätt att lära sig om nya produkter………….…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                

Störande…………………………………………..……..…… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej   



 e 

 
21. Generellt sett är  facktidningsreklam (även tidskr ifter ): 
Bra sätt att lära sig om nya produkter………….…………..… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………..……..…… 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 

GÄLLANDE RESOR OCH RESMÅL…. 
                                             Stämmer inte                                  Stämmer mycket 

                                                                                           alls överens                                   väl överens 
22. Tv-reklam är  för  resor  och resmål:                 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 
23. Radioreklam är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 
24. Internetreklam (Banners) är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej   
 
25. Facktidningsreklam (även tidskr ifter ) är  för  resor  och resmål:  
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej     
 
26. Tidningsreklam (Dags-/Kvälls-/Gratistidningar) är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej 
 
27. Bekanta är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
 
28. Tv-program är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej  
 
29. Tidningsar tiklar  är  för  resor  och resmål: 
Bra sätt att lära sig om nya resor och resmål………………… 

�
     

�
     

�
     

�
     

�
               

�
 Vet ej                 

Störande…………………………………………………….... 
�

     
�

     
�

     
�

     
�

               
�

 Vet ej                 
                
  
30. PLANERAR DU ATT RESA INOM PERIODEN MAJ -06 TILL SEPTEMBER -06?      
     OBS! Resor definierar vi i denna undersökning som en resa vilken inkluderar hotell, vandrarhem etc.    
     Det vill säga inte boende hemma hos t.ex. bekanta. 
     
      Ja 

�
                     Nej 

�
   

                               
 
 

ETT STORT TACK FÖR HJÄLPEN! Anna & Jens 
 


