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SAMMANFATTNING 

 

Denna studie berör återköp av damtidningar. Frågeställningen syftar till att ta reda på varför 

kvinnor köper damtidningar.  

 

Studien använder surveyundersökningar som forskningsstrategi och enkäter och intervjuer för 

insamling av primärdata. En enkätundersökning har gjorts bland den målgrupp damtidningar 

vänder sig till. Chefredaktörerna på två stora damtidningar, Amelia och Hennes har 

intervjuats i djupare intervjuer.  

 

Teorin om marknadsmixen och dess 4 P används som en av tre teorier. Den andra teorin 

behandlar mänskligt beteende och den tredje köpbeteende.  

Genom de 4 P.na, Pris, Produkt, Plats och Promotion kan damtidningar som produkter 

beskrivas. Priset förklaras i relation till produkten. Platsen talar om var och hur tidningarna 

kommer i kontakt med konsumenterna. Promotion beskriver på vilka sätt och med hjälp av 

vilka verktyg damtidningarna kommuniceras till konsumenterna.     

Det mänskliga beteendet förklaras med hjälp av två teorier, en om de naturlagar människor 

följer och ett om människan i vardagen. Dessa två teorier underlättar förståelsen för mänskligt 

beteende och att förutse den. 

Teorierna om köpbeteende ger en översiktsbild av hur människor resonerar innan ett köp, om 

de gör det överhuvudtaget. Genom de olika stegen i köpprocessen kan ett köp följas från det 

att ett behov skapas tills det att ett återköp sker.  

Dessa teorier visar också hur människor vill ha störst värde till lägsta pris, på kortast tid. 

 

I empirikapitlet redogörs sammanfattande för de båda intervjuerna samt för enkät-

undersökningen. Diagram visar bland andra hur många damtidningar kvinnor köper per år.   

 

Analysen visar att damtidningar är produkter som handlas av impuls. De finns tillgängliga och 

kostnaden för att nå den är inte stor. De ger också mycket värde för lite pengar.  

Damtidningar använder flera opersonliga marknadsföringskanaler för att kommunicera med 

konsumenterna.  

 

Resultatet är att det finns flera orsaker och inte bara ett grundläggande till varför kvinnor 

köper damtidningar. 
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1. Inledning 
Alla tjejer börjar i viss ålder bli allt mer nyfikna på kärleken, pojkar, kläder, och se upp till 

kändisar. Därmed börjar övergången från att läsa Kitty-böcker till att läsa tjejtidningar. Att 

läsa tjejtidningar går så småningom över till att läsa ungdomstidningar och därefter till 

damtidningar. Tidningarnas gemensamma karakteristika är att de vänder sig främst till 

kvinnor. Dessa tidningar tar upp det mesta som kvinnor kan relatera till men främst handlar 

det om det motsatta könet, mode och skönhet. Även moderskap och karriär tas upp och detta 

beror till stor del på hur kvinnans status ändrats under de senaste femtio åren. Damtidningarna 

har blivit en sorts avslappning och ett sorts stöd för kvinnor i vardagen. Med råd, tips och 

artiklar om andra i samma situation som en själv får de tusentals kvinnor att varannan vecka 

köpa ett nytt nummer.   

 

1.1 Problembakgrund 
Fascinerande är hur dessa tidningar som främst vänder sig till kvinnliga läsare kan attrahera 

läsare i olika åldrar genom väldigt likartade artiklar, dock i olika omfång. Flicktidningarna 

handlar om flickornas favoritartister och hur man ska bli ihop med killen i klassen som man är 

kär i likväl som frågor vilka berör puberteten1. Tjejtidningarna tar upp frågor som berör kärlek 

och sex i ett tidigt skede2, men även skönhet och mode som till exempel hur man går till väga 

för att sminka sig som Paris Hilton med flera.  

Damtidningarna – undantaget kändisskvallertidningarna – tar upp allt annat som berör 

kvinnor. Det kan handla om hur man åter tänder lågan i förhållandet, vilka krämer som passar 

rynkig hud och hur man ska få baddräktskroppen inför sommaren. Man skulle kunna se hur 

tidningarna följer kvinnorna i deras kvinnliga utveckling.  

Damtidningar har ofta kritiserats för att ge kvinnor komplex i varierande former och av olika 

grader. Då tidningarna ofta tar upp ämnen som berör utseende och kropp har de kritiserats för 

att ta upp metoder vilka varken är hälsosamma eller fungerar i praktiken3. En annan stor del 

av damtidningarna tas upp av mode- och skönhetsreportage. Där har damtidningar kritiserats 

för att använda sig av kvinnliga modeller vilka utseendemässigt inte representerar den 

”vardagliga” kvinnan man möter på gatan. Därmed har en generell uppfattning bildats att 

damtidningar är för ytliga och utseendefixerade4.   

                                                 
1 www.kamratposten.se 
2 www.frida.se 
3 http://expressen.se/index.jsp?a=31213  
4 Se bilaga 4. 
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Det finns dock många tidningar som vänder sig till samma åldersgrupper och skriver om mer 

eller mindre samma saker i nummer efter nummer. Målgrupperna är oftast väldigt breda och 

genom dessa åldrar växer och utvecklas kvinnor mycket. Frågan är då hur veckotidningarna 

behåller sina läsare i den breda målgruppen de vänder sig till. 

I slutet av 80-talet spreds utbudet i tv och därmed fick detta medium en förströelsefunktion 

medan tidningar fick en kunskapsfunktion5. Vid den tiden hade damtidningar inte utvecklats 

lika fullt ut som idag. Numera verkar dessa tidningar ha tagit över både funktionen som 

informanter och förströelse.    

 

1.2 Problemformulering 
Vilken är den grundläggande orsaken till kvinnors återkommande köp av damtidningar? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad damtidningar är för sorts produkter och 

varför kvinnor ständigt köper dessa. Genom att undersöka produktens art, dess konsumenter 

och deras köpbeteenden samt marknadsföringen av produkten, avser jag kunna svara på 

problemformuleringen och därmed uppnå syftet med undersökningen.  

 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningen kommer främst att göras vid damtidningar även om flicktidningar och 

ungdomstidningar baseras på samma principer gällande produkttyp. Det finns ett brett 

sortiment av damtidningar vilka tar upp mer specifika ämnen. Dessa kommer inte att beröras i 

denna studie. Inte heller de damtidningar som förknippas med skvallertidningar kommer att 

beröras.  

Den första avgränsningen leder till den andra vilken innebär att studien behandlar enbart 

läsare av damtidningar i samma genrer som de ovannämnda. Trots att det finns flera andra 

grupper som läser damtidningar, till exempel män och yngre tjejer, begränsas denna studie till 

att omfatta de läsare som tidningarna i fråga vänder sig till främst. 

                                                 
5 Wästberg 1989:24 
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Studien avgränsas också till att undersöka marknadsmässiga faktorer vilka kan förklara ett 

köp samt en del aspekter av mäskliga reaktioner. 
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2. Metoder 
Det finns fyra forskningsmetoder; frågeformulär, intervjuer, observationer och skriftliga 

källor. Denna studie behandlar främst de två förstnämnda. Skriftliga källor berörs i väldigt 

liten omfattning. Skriftliga källor förutom de som används som teorier förekommer endast i 

den omfattning data från intervjuer har kontrollerats med källor på Internet. Detta som en del 

av metodtrianguleringen har utförts för att kategorisera typen av data och dess betydelse för 

studiens syfte. 

Metodtriangulering innebär att olika metoder kan användas för att undersöka samma 

ämnesområde. De valda metoderna belyser olika aspekter av undersökningsföremålet. 

Forskaren kan därmed använda de olika aspekterna för att jämföra och kontrastera6. Därmed 

ges också en möjlighet till att bekräfta samt ifrågasätta vissa data.  

Flera aspekter undersöks i denna studie och därmed har olika datainsamlingsmetoder använts. 

Anledningen till att två tidningar valts för djupare intervjuer är för att få fler vinklar på den 

produkttyp som undersöks. De valda tidningarna har väldigt mycket gemensamt i form av 

innehåll och målgrupp och detta ger mer grund till studien.  

De olika insamlingsmetoderna har resulterat i data som kräver något olika metoder för att 

kunna analyseras. Nedan redogörs för valda urvalsmetoder vid insamling av data samt för 

valda analysmetoder för analyserna av dessa data.  

 

2.1 Urvalsmetoder 
Den strategi som tillämpats för att få fram relevant primärdata består främst av två delar. 

Första delen består av intervjuer med chefredaktörerna på respektive tidning. Den andra delen 

består av en surveyundersökning i form av enkätundersökning bland läsarna. 

 

2.1.1 Intervjuer 

Intervjuer är informationssamlande redskap. Då de tillför djup i studien används de ofta som 

komplement till andra metoder. Fördelarna med intervjuer är bland andra att det finns ett visst 

djup i den information som erhålls samtidigt som svarsfrekvensen är väldigt hög. Då det bara 

är några få som intervjuas kan det vara lättare att få intervjua just de sökta personerna.  

Intervjuer med redaktionen anses viktigt i denna studie för en djupare förståelse för produkten 

och dess syfte. Tillförlitligheten i uppgifterna som erhålls genom denna metod anses vara 

                                                 
6 Denscombe 2000:102 
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stor7. Informanterna ges tillfälle till att berätta om de punkter de lägger störst vikt på inom 

deras specialområden. 

En redaktion består av flera olika personer som alla arbetar med en del av helheten som 

resulterar i en damtidning. Chefredaktörerna har högsta ansvaret för produktionen av 

tidningen. Dessa har som chefredaktören på Hennes, Maria Torshall-Ayris, uttrycker det: 

”fullständigt mandat att slänga det som inte passar”8. Då dessa har översikt över allting är de 

också mest lämpliga till att svara på olikartade frågor som berör denna studie.  

 

Intervjuerna gick till på så sätt att efter första kontakten med chefredaktörerna då studien, dess 

syfte och dess författare presenterats, skickades intervjufrågorna till de båda berörda för 

förberedelse. Telefonintervjuer, på cirka 45 minuter vardera, gjordes med båda 

chefredaktörerna för att skapa enhetlighet i metoden. Anledningen till att intervjuer ansikte 

mot ansikte inte kunde utföras var för att de två chefredaktörerna befann sig på två olika orter 

– Stockholm och Malmö. Möjligheten att besöka de båda fanns inte på grund av tidsbrist.      

Det har tidigare diskuterats om huruvida tillförlitligheten i informationen som samlas in är 

större i telefonintervjuer eller i intervjuer ansikte mot ansikte. Telefonintervjuer betraktades 

länge som tvivelaktiga metoder. Idag är telefonintervjuer väldigt vanliga då de kan utföras 

både snabbare och billigare än intervjuer ansikte mot ansikte. Man har också kommit fram till 

den slutsats att människor är lika ärliga vid både då de intervjuas per telefon eller hemma i 

deras vardagsrum eller liknande9.   

 

Semistrukturerade intervjuer innebär att intervjuaren har en färdig frågelista men är ändå 

benägen att parera mellan frågor för att låta den intervjuade utveckla sina idéer och ge 

detaljrika beskrivningar10. En vanlig typ av semistrukturerade intervjuer är personliga 

intervjuer. Dessa är vanliga för att de är lätta att samordna och för att all information kommer 

från en källa vilket inbegriper en viss grad av kontrollerbarhet11. Vid utförandet av intervjuer 

till denna studie användes ett semistrukturerat sätt. Detta sätt valdes för att få detaljrikare svar 

vilka ökar förståelsen samtidigt som intervjuaren inte tappar den röda tråden. 

 

                                                 
7 Körner 2002:30 
8 Citat från Maria Torshall-Ayris. Se Bilaga 3. 
9 Denscombe 2000:16 
10 Denscombe 2000:135 
11 Denscombe 2000:136 
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Intervjuareffekter är en del av intervjuers baksida. Dessa effekter skapas främst vid direkt 

kontakt mellan intervjuare och informanter. Då detta inte är fallet vi de intervjuer som förts i 

denna studie behandlas de i nästa avsnitt som behandlar enkätundersökningen. 

Även det faktum att det är svårt att uppnå objektivitet, på grund av intervjuaren och 

situationens inverkan, innebär en nackdel hos intervjuer. Liksom rädsla för vad som får och 

inte får sägas i offentliga intervjuer kan hämma en del svar12.  

 

2.1.2 Enkätundersökning 

Då man tillämpar surveyundersökningar som forskningsstrategi kan flera olika metoder 

användas. En av dessa är enkätundersökningar. 

Surveyundersökningar karakteriseras av att de ger en bred täckning, de undersöker aktuella 

förhållanden och de är beroende av emiriska data13. 

Enkäter är mest givande bland annat när okomplicerad information eftersöks och då det finns 

ett behov av standardiserade data. Enkäter passar bra även när det råder ett öppet klimat som 

resulterar i ärliga svar14.  

En stor nackdel med enkäter är att de inte ger några möjligheter till att kontrollera ärligheten i 

de svar respondenterna ger. Forskaren måste acceptera de svar han fått och då han saknar den 

grund som behövs för att kunna ifrågasätta15. 

 

Urval: 

Genom valet av tidningarnas innehåll vänder sig damtidningarna till ett visst segment. Att låta 

studien omfatta andra än de vilka segmentet omfattar sänker tillförlitligheten i 

undersökningen. Segmentet till vilket damtidningarna vänder sig är väldigt stort. Var tidning 

räknar läsarantalet i hundratusentals och en totalundersökning skulle i detta fall vara omöjlig 

att utföra bland läsarna. Surveyundersökningen i form av enkäter valdes för att fånga in den 

breda och omfattande målgruppen undersökningen avser. 

 

Åldersfördelningen på läsarna har inte varit möjlig att ta reda på och förutom att de är kvinnor 

i en viss åldersgrupp finns det inte mycket mer information om dessa. Den statistik som finns 

gäller var tidning för sig och generella slutsatser skulle vara missledande16. I detta fall finns 

                                                 
12 Denscombe 2000:163 
13 Denscombe 2000:12 
14 Denscombe 2000:107 
15 Denscombe 2000:128 
16 www.opinion.sifo.se/html/rackviddsrapporter/OK042UR.PDF 
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det inga kunskaper om huruvida de som ingår i urvalet är representativa för hela populationen. 

Därför har ett strategiskt icke-sannolikhetsurval tillämpats.   

Det subjektiva urvalet karakteriseras av att urvalet handplockas. Forskaren har en viss 

kännedom om dem som ska ingå i urvalet sedan tidigare. De väljs då de anses kunna ge just 

den information som eftersökes. Fördelen med denna urvalsmetod är att forskaren begränsas 

mer effektivt då fokus även kan läggas på eventuella extremfall. Det subjektiva 

osannolikhetsurvalet är mer ekonomiskt och informativt än konventionella 

sannolikhetsurval17.  

 

De som sökts till att svara på enkäterna är kvinnor i åldrarna runt 20-50år vilket motsvarar de 

målgrupper tidningarna i fråga vänder sig till. Då det är relativt svår att gissa åldern enbart på 

basis av utseende innehåller urvalet även något yngre samt något äldre kvinnor. Detta anses 

inte sänka tillförlitligheten i studien då dessa ändå passat in i målgruppen avseende de frågor 

som undersökes. De som medverkat i enkätundersökningen utgör endast en bråkdel av den 

totala populationen och de har valts utan konkreta förkunskaper om deras intressen för 

tidningarna. 

 

Svarsfrekvens: 

Svarsfrekvens står för den andel av det totala antalet tillfrågade respondenter som tackat ja till 

medverkande och fullständigt besvarat enkäterna. Som bortfall räknas de individer som valde 

att inte medverka i undersökningen.     

Uteblivna svar kan orsakas på två sätt. Antingen kan detta vara på grund av vägran att delta 

eller på grund av utebliven kontakt. Risken för snedvridna resultat är väldigt stor då de 

uteblivna svaren orsakats av utebliven kontakt18. Då enkätundersökningen till denna studie 

utfördes berodde största delen av uteblivna svar på vägran att delta. Enbart kvinnor som inte 

ansågs vara i målgruppen samt kvinnor som det inte togs kontakt med på grund av fångad 

uppmärksamhet från de som tackat ja till att medverka kan bidra till uteblivna svar på grund 

av utebliven kontakt. Dessa utgör dock en väldigt liten del av alla tillfrågade. 

 

Enkätens längd beror till stor del på vad forskarens personliga bedömning. En fördel är om 

enkäten inte är så pass lång att respondenten tidsmässigt avskräcks från att fylla i den19. Innan 

                                                 
17 Denscombe 2000:23 
18 Denscombe 2000:29 
19 Denscombe 2000:116 
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enkätundersökningen utfördes gjordes två pilotstudier av enkäten för att bland annat se hur 

lång tid det skulle ta att fylla i enkäten. 

 

På grund av utföringssättet av formulären i denna studie har en viss direkt kontakt mellan 

forskare och respondent utspelats vilket innebär en del andra faktorer att ta hänsyn till än vid 

postenkäter. Med ett samlat begrepp kallas dessa för intervjuareffekter. 

Människor har en benägenhet att svara olika på frågor beroende på vem som ställer dem. 

Resonemangen förts kring det faktum att intervjuarens närvaro kan vara av betydelse för de 

svar den intervjuade ger beroende på hur denne uppfattar intervjuaren. Sådana aspekter som 

kön, etnicitet, ålder och studiens agenda har ansetts vara av vikt.  

Även intervjuarens förutfattade meningar kan bidra till en obekväm atmosfär som påverkar 

tilliten i kontakten. Vid vissa särskilt känsliga frågor får intervjuarens personliga kännetecken 

förstärkt betydelse för respondentens medverkan20.  

Det viktiga är att respondenten känner sig bekväm i situationen och känner sig fri att uttrycka 

sig21.  

 

Urvalets storlek: 

Ett stort urval ökar chanserna att alla individer i populationen finns representerade i urvalet i 

någon proportionerlig balans till deras faktiska antal. Därmed ökar urvalets representativitet 

och möjligheterna till att generalisera.  

Urvalsfel är en inbyggd egenskap vid urval som beror på den lilla del slumpen alltid bidrar 

med22. Detta kan påverka precisionen i urvalet.  

Vid val av urvalets storlek är det viktigare att tänka på hur många som totalt kommer att ingå 

istället för hur stor del dessa utgör av populationen. Om populationen eller frågan är komplex 

till sin natur kan det vara väldigt svårt att låta urvalet bestå av en viss del av populationen23.  

 

Det är viktigt att tillräckligt många ur populationen undersöks för att någorlunda generella 

slutsatser ska kunna dras. Därmed krävs att fler än 30 individer ur populationen svarar på 

enkäterna24. Urvalet måste också vara hanterbart för forskaren med tanke på tid för utförande 

samt tid för analys. Därav anledningen till att låta undersökningen omfatta 60 personer.   

                                                 
20 Denscombe 2000:138 
21 Denscombe 2000:28 
22 Denscombe 2000:31 
23 Denscombe 2000:32 
24 Denscombe 2000:34 
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Då studien använder sig av en mindre storlek på urvalet krävs extra försiktighet vid 

generaliseringar då urvalets representativitet kan ifrågasättas lättare. Urvalets storlek behöver 

dock inte ifrågasätta resultatens validitet.  

 

Utformning samt utförande:  

Enkäten i denna studie har bestått av fasta frågor till största del. På enstaka frågor har ett 

valfritt alternativ funnits. När data ska analyseras kvantitativt passar modellen med fasta 

frågor väldigt bra25.  

I de fall intervjuerna sker innan ett frågeformulär utformats kan dessa bidra till att förbereda 

formuläret.26 

Genom frågeformulär kan man samla in data i form av åsikter och data i form av fakta. 

Formulären i denna studie har samlat in data av båda formerna.  

 

Innan respondenterna fyllde i enkäterna gavs en kort beskrivning av syftet med dessa27. 

Undersökningen gick till på så sätt att damer i åldrarna 20-50 år med vissa avvikelser ombads 

fylla i enkäten. För att lättast fånga in den målgrupp som söktes utfördes denna undersökning 

mellan två klädesbutiker med enbart damkläder.  

Tre av de kvinnor som svarade på undersökningen kände inte till damtidningarna i fråga och 

dessa tackades redan därefter för sin medverkan. Då dessa inte kände till den typ av 

damtidningar som studien undersöker, är deras åsikter inte av värde för just denna studie. 

Vidare deltagande från deras sida skulle sänka tillförlitligheten i studien. 

 

2.1.3 Förhållandet mellan intervjuer och enkätundersökning  

Det råder en viss relation mellan att använda både intervjuer och enkäter i denna studie. För 

att ta reda på varför kvinnor köper damtidningar räcker det inte med att bara fråga de kvinnor 

som köper. Att undersöka vad det är damtidningarna erbjuder i form av den produkt kunderna 

köper förstärker den slutsats som svarar på frågan.  

Intervjuerna har varit till hjälp vid utformningen av enkäten. Genom att använda vissa 

värdeord, vilka användes av chefredaktörerna, i enkäten gavs möjligheten att ställa frågor som 

kan visa om den produkt som erbjuds är stämmer med den produkt som konsumeras.  

 

                                                 
25 Denscombe 2000:123 
26 Denscombe 2000:134 
27 Denscombe 2000:113 
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2.2 Analysmetoder 
I denna studie har två metoder använts för analys av data. Tyngdpunkten ligger på den 

kvalitativa analysmetoden vilken används främst då datamaterialet består av icke-numeriska 

variabler. Den kvantitativa analysmetoden däremot används för att analysera data som består 

av numeriska variabler.  

 

2.2.1 Kvalitativ analysmetod 

Den kvalitativa analysmetoden används vid analyser av intervjuerna och de skriftliga 

källorna.  

Forskarens jag utgör en oundviklig del av kvalitativa analyser då de innebär en 

tolkningsprocess28. Detta anses som en nackdel.  

För att skapa objektivitet i analysen är det berättigat med en del beskrivningar om forskaren 

och dess inverkan på forskningen29.  

Validiteten i resultaten då de analyseras enligt en kvalitativ kan kontrolleras genom att se om 

valet av undersökningsenheter är av relevant betydelse för studiens syfte. Validiteten kan 

också kontrolleras om resultaten säkerställts mot andra källor genom triangulering. 

 

Det finns främst tre fördelar med kvalitativa analysmetoder som är av betydelse för denna 

studie och speciellt dess analyser av data från intervjuer. För det första passar denna metod 

bra är för analyser av detaljrika data. Kvalitativ analysmetod kan lättare hantera tvetydigheter 

och motsägelser i data. Denna metod ger också möjligheter till flera lika giltiga förklaringar 

då den bygger på forskarens egna tolkningar. 

 

Vid kvalitativa analyser är det betydligt svårare att generalisera. De få 

undersökningsenheterna ger oftast inte någon representativ bild av helheten. I denna studie 

har viss generalisering av damtidningar gjorts med förklaringar till vad dessa innebär30.  

På grund av metoderna för anskaffande av kvalitativ data finns en risk för att betydelsen och 

innebörden förloras genom dekontextualisering31. För att undvika detta har intervjuerna 

renskrivits direkt efter avslutad intervju medan olika intryck fortfarande fanns tydliga i minnet 

och kunde kopplas med nedskrivna anteckningar32. 

                                                 
28 Denscombe 2000:244 
29 Denscombe 2000:250 
30 Se tabell 1 sid. 36. 
31 Denscombe 2000:261 
32 Se bilaga 2 och 3. 
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2.2.2 Kvantitativ analysmetod 

Den kvantitativa analysmetoden används till viss del vid analyser av enkätfrågorna samt för 

analys av de statistiska data som erhålls. Kvantitativ forskning karakteriseras av att behandla 

numeriska data som anses vara mer objektiva än kvalitativa data. Statistisk data som 

analyserats genom en kvantitativ metod redovisas för undersökningens läsare i form av 

tabeller och diagram. Detta bidrar till känslan av objektivitet i studien33.  

 

Kvantitativ data kan bestå av olika typer som analyseras och redovisas genom olika statistiska 

och matematiska metoder. De kvantitativa data i som återges i denna studie är 

nominalskalenivå. Denna typ av data innebär uppräknande och kategorisering av olika 

variabler. Variablerna består oftast av ord och kategoriseringen sker inte i någon speciell 

ordningsföljd. Data på nominaskalenivå karakteriseras av att den har en väldigt låg mätnivå. 

Detta betyder att den inte går att manipulera enkelt34.  

Korrelationstabeller används bland annat vid presentation av data på nominalskalenivå35. 

Denna typ av tabeller leder till jämförelser mellan två data. Läsaren kan lätt orientera sig 

mellan de två samtidigt som resten av texten ger vidare förklaringar36.   

 

Tabeller och diagram bidrar för övrigt till att skapa luftighet i texten och underlätta för läsarna 

att begripa rådata37. Som ett led i detta kan data som består av ett stort antal frekvenser 

organiseras i en grupperad frekvensfördelning38. Detta har tillämpats vid diagram 3 längre 

ner. Den kvantitativa analysmetoden bidrar också till att samband och olikheter mellan olika 

undersökta faktorer lättare kan identifieras39.  

 

En nackdel med den kvalitativa analysmetoden är att den inte är så objektiv som det kan 

verka. Genom sätten att kategorisera och gruppera data kan olika resultat uppnås. 

 

                                                 
33 Denscombe 2000:208 
34 Denscombe 2000:209 
35 Denscombe 2000:217 
36 Se tabell 1 sid. 36. 
37 Denscombe 2000:214 
38 Denscombe 2000:213 
39 Denscombe 2000:232 
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2.2.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten enligt klassisk bemärkelse i en studie baseras på forskningsinstrumentens 

neutralitet40. Då surveyundersökningar valts som strategi till en del i denna studie kan inte 

denna benämning på tillförlitlighet tillämpas. Surveyundersökningar belyser en viss tidpunkt. 

Gällande intervjuerna däremot har forskarens jag ingen större betydelse på resultaten. Skulle 

intervjuerna ske vid en annan tidpunkt, med någon annan som intervjuare, skulle i princip 

samma svar erhållas då intervjuerna karakteriserades av en semistrukturerad modell.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Denscombe 2000:250 
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3. Teorier 

I detta avsnitt redogörs det för de teorier som är av relevans för undersökningen. Kotlers teori 

om marknadsmixens 4 P redogörs inledningsvis. Därefter följer Dahléns teorier om mänskligt 

beteende. Vi återvänder till Kotler i sista delen av detta kapitel och tar då upp teorier vilka 

berör köpbeteende, kundbehov och kundtillfredsställelse. 

 

3.1 Marknadsföringsmixens 4 P 

Kotler anses vara en av marknadsföringsprincipernas grundare. Hans teorier om 

marknadsföringsmixens 4 P har haft stor betydelse för marknadsförare världen över41. De fyra 

P:na står för Produkt, Pris, Plats och Promotion. Nedan redogörs för var och en av dessa.  

 

3.1.1 Produkt 

En produkt kan vara vad som helst som erbjuds på en marknad för uppmärksamhet, ägande, 

eller konsumtion. En produkt tillfredsställer ett behov eller en önskan. Den kan bestå av ett 

konkret objekt, en tjänst, en person, en plats eller en ide42.  

Vikten hos konkreta produkter ligger mer i den nytta de tillför konsumenten och mindre i 

själva ägandet av produkten43. 

 

3.1.1.1 Produktens olika delar 

En produkt kan delas upp i tre olika delar. Den första delen består av kärnprodukten. Detta är 

den produkt som kunden egentligen köper då den tillhandahåller kunden kärnfördelarna.  

Den andra delen består av den faktiska produkten kring kärnprodukten. Den faktiska 

produkten kan ha upp till fem olika karakteristika: kvalitet, särdrag, stil, märke och 

förpackning. 

Den tredje delen består av den förhöjda produkten vilken omger både kärnprodukten och den 

faktiska produkten. Den förhöjda produkten innebär att kunden erbjuds mer än själva 

produkten. Den kan bestå av en viss tilläggsservice eller bara en extra nytta. För konsumenter 

anses de förhöjda produkterna som viktiga delar av själva produkten. 

                                                 
41 Blomqvist, Dahl & Haeger 2004:14 
42 Kotler 2002:460 
43 Kotler 2002:7 
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Figur 1: Produktens tre delar44.  

 

Numera satsar företagen alltmer på den förhöjda produkten då det är där de kan skilja sig från 

konkurrenterna.  

 

3.1.1.2 Olika produktkategorier 

En produkt kan klassificeras på flera olika sätt45. Ett är att dela upp dem mellan varaktiga och 

icke-varaktiga produkter. De varaktiga produkterna är produkter vilka används under en 

längre tid och flera gånger. Icke-varaktiga produkter konsumeras upp på ett eller ett fåtal 

tillfällen.  

Produkter kan också klassificeras efter deras användare. Det vill säga om produkten används 

av slutkonsumenter eller i mellanled. Industriprodukter är produkter vilka köps in för vidare 

behandling, antingen inom privat bruk eller inom industrier. Dessa kommer inte att behandlas 

vidare i denna studie.  

De produkter som används av slutkonsumenter delas vidare in i olika grupper;  

• Bekvämlighetsprodukter är produkter vilka köps och används ofta, direkt och utan 

större omtanke kring jämförelse med andra produkter. Lågt pris och stor 

tillgänglighet är två karakteristika. Det kan vara produkter som handlas in reguljärt 

som vissa bas matvaror. Det kan också handla impulsköp eller akutköp. Som 

exempel kan nämnas produkter som ställs nära kassan – tidningar – eller produkter 

som kommer till användning under speciella förhållanden – paraplyer. 

                                                 
44 Kotler 2002:460 
45 Kotler 2002:461 
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• Shoppingprodukter kräver mer tid innan ett köp sker. Konsumenterna vill innan 

dessa köp jämföra sådana aspekter såsom pris och kvalitet bland olika märken. 

Dessa produkters tillgänglighet är mindre och de kräver mer av säljaren för att 

informera kunderna. Som exempel på dessa produkter kan möbler nämnas.  

• Specialprodukterna är produkter av speciella karaktärer. För att ett köp ska ske kan 

det hända att konsumenterna får anstränga sig lite. Det kan hända att de behöver 

åka till en annan stad för att få tag på varan eller till och med leta efter någon som 

vill sälja det de vill köpa. Riktigt gamla bilar är en typ av specialprodukter.  

• Osökta produkter är produkter som konsumenterna antingen inte känner till ännu 

eller produkter som de känner till men inte tänker på att köpa. Dessa produkter, till 

exempel försäkringar, kräver mycket marknadsföring för att öka köpfrekvensen.     

  

3.1.1.3 Tre attribut  

Attributen hos varje produkt kan vara av avgörande vikt för kundens reaktioner gentemot 

produkten. De tre viktigaste attributen är produktens kvalitet, dess egenskaper samt dess stil 

och design46.  

Produktens kvalitet grundas på två faktorer. Dels talar man om kvalitet i form av saknad av 

defekter i själva produkten, dels kvalitet i form av en viss kvalitetsnivå i jämförelse med andra 

likvärdiga produkter. Det räcker inte med att producera felfria produkter, total kvalitet baseras 

på att öka värdet och tillfredsställelsen hos kunderna. Därmed är kvalitet är ett attribut som 

ska mätas utifrån konsumenternas preferenser. 

Även egenskaperna hos produkten ska till större del bestämmas av kunderna. Genom att ställa 

frågor som vilka delar av innehållet kunderna tyckte bäst om, vilka de inte tyckte om samt 

vilka delar de skulle vilja se mer eller mindre av, kan producenterna lägga till nya delar och ta 

bort andra för att skapa just den produkt kunderna efterfrågar47. Producenterna väger varje 

önskad del av kunderna mot dess kostnader i produktionen. Desto högre värdet är för kunden 

och desto lägre kostnader den innebär för producenten, desto lättare blir det att införa den.  

Det värde kunden sätter på en vara kan till stor del baseras på hur väl dess stil och design 

tilltalar kunden. Trots att designen på produkten kan ge oerhörda konkurrenskraftiga fördelar 

är det väldigt många företag som förbiser detta attributs styrka48. Det finns dock en skillnad 

på en produkts stil och dess design. Medan stilen är mer ytlig och kan vara lika skadlig som 

                                                 
46 Kotler 2002:466 
47 Kotler 2002:467 
48 Kotler 2002:468 
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attraktiv, ger designen ett djupare intryck. Designen avgör såväl produktens utseende som 

dess användbarhet.  

 

3.1.1.5 Produktens yttre 

Förpackningen till en produkt fyller flera funktioner. Den ska bland annat dra till sig 

uppmärksamhet och den ska beskriva produkten. När konsumenterna glider förbi alla hyllor i 

stora affärer med tusentals artiklar, agerar produktens förpackning som en snabbreklam på 

bara några sekunder49.  

Etiketten eller märket på en produkt kan utformas på flera olika sätt. Etiketten identifierar 

produkten. Den kan även gradera, beskriva och höja upp den bland andra produkter.  

 

3.1.2 Pris 

Pris kan definieras som en summa pengar debiterade i gengäld mot en produkt eller service.  

Idag spelar priset inte lika stor roll för ett köp som det gjorde förr i tiden. Det finns vissa 

produkter där priset kan ha en avgörande betydelse för köp. Dessa produkter är mest 

alldagliga varor. Pris är en av de mest flexibla faktorerna i marknadsmixen. Priset på en vara 

kan höjas och sänkas lika lätt över en natt50. 

 
3.1.2.1 Influenser vid prissättning 

Beslutet angående vilket pris som ska sättas på en produkt påverkas av en del faktorer. En del 

av dessa faktorer har med själva företaget och dess val av strategier och positioneringar att 

göra. Genom att efterstäva vissa mål med produkten blir det lättare att sätta ett pris på den. 

Målen kan bestå av att öka marknadsandelar, öka vinstandelen eller helt enkelt bara 

säkerställa företagets överlevnad51. För att nå vissa av dessa mål höjer företaget priset för att 

täcka de kostnader som uppstår. För andra, som överlevnad till exempel, sänker företaget 

priset. Även om de skulle gå med förlust låter de företaget leva.  

Intentionerna med en viss prissättning kan också vara att antingen hindra konkurrenter från att 

träda in på marknaden eller för att stabilisera marknadspriset och undvika priskrig52. 

 

Priset som en del av marknadsmixen måste koordineras med de andra delarna för att leda till 

en effektiv utgångspunkt för produkten på marknaden. I vissa fall avgörs priset först och 

                                                 
49 Kotler 2002:483 
50 Kotler 2002:568 
51 Kotler 2002:569 
52 Kotler 2002:570 
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sedan de andra delarna. Detta tillvägagångssätt avgör markant produktens position gällande 

hur den ska utformas och på vilken marknad med vilken konkurrens den ska säljas53. 

 

Priset på en vara ska först och främst täcka alla kostnader som uppstår i samband med 

produktionen, levereringen och säljandet. Priset ska också ge något extra för arbetet med den. 

Produkter som medför låga kostnader kan säljas till låga priser. De låga priserna i sin tur ökar 

försäljningen och vinsten. Lågt pris är ändå inte alltid den bästa strategin. Det är bättre att 

differentiera produkten och öka värdet på den. 

 

Vissa andra faktorer som kan beröra prissättningen kan vara av extern art. Konsumenter 

värderar en produkts pris mot den nytta den skulle tillföra dem. Ett företag kan inte ta ut ett 

högre pris för en vara än vad konsumenterna är beredda att betala för den. Dock beror 

summan som konsumenter kan vara villiga att betala för en produkt även på marknadens typ. 

På en öppen marknad finns många säljare och många köpare. Ett marknadspris skapas och 

ingen enskild kan påverka detta pris mycket.  

På en marknad karakteriserad av monopolistisk konkurrens finns det också flera köpare samt 

säljare. Produktens egenskaper kan däremot leda till olika priser beroende på hur mycket 

köparen vill betala för egenskaperna.  

Oligopolistiska marknader har bara ett fåtal säljare vilka är väldigt känsliga gentemot 

varandras prisstrategier. Sänker någon av dem priset, följer de andra samma mönster. Om 

någon av dem höjer priset följs inte mönstret utan förlust kan bli att räkna med. 

På rent monopolistiska marknader finns enbart en säljare. Denne kan i princip använda vilken 

prisstrategi den vill och den som vill ha produkten får acceptera detta54.   

 

Efterfrågan på en produkt beror också på konsumentens uppfattningar om huruvida priset 

motsvarar värdet för en produkt. För effektiv prissättning krävs information om vilket värde 

och därmed vilket pris en konsument sätter på den nytta produktens egenskaper tillför55.  

 

En annan extern faktor som kan påverka prissättningen är konkurrenternas prisstrategier. 

Konkurrenters prisstrategier baseras också på deras kostnader och produkter. Ett företag kan 

genom att studera egenskaperna på konkurrenternas produkter och deras kostnader göra 

                                                 
53 Kotler 2002:572 
54 Kotler 2002:577 
55 Kotler 2002:578 
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jämförande analyser. Därmed kan företaget anta en prisstrategi vilken positionerar produkten 

och dess pris i förhållande till konkurrenternas56. 

 

Andra faktorer som ekonomiska förhållanden såsom inflation kan även ha inflytande över 

prissättningen. Relationen till återförsäljare tas också i anspråk vid prissättning. Om det krävs 

mycket av återförsäljarna för att sälja produkten, kan dessa kräva högre ersättning. Denna 

ersättning kan läggas som ett påslag på produktens pris57. 

 

3.1.2.2 Prissättningsmetoder 

Det finns olika metoder för prissättning. Den vanligaste är kostnadsbaserad prissättning. 

Denna metod går ut på att företaget bestämmer hur mycket de vill tjäna på varje produkt. På 

detta lägger de kostnaderna för varje produkt och summan utgör priset. Metoden är inte alls 

effektiv ur marknads- samt konsument sypunkt. Däremot är den väldigt enkel att tillämpa. 

Dessutom minskar prisvariationerna när alla producenter av produkttypen tillämpar samma 

metod58.   

En andra metod är att priset bestäms kontinuerligt i samband med produktutvecklingen för att 

matcha produktens förväntade värde. Konsumenter kan också basera sina prispreferenser 

genom jämförelser med konkurrenter produkter. Detta leder oss till en tredje metod för 

prissättning. Denna går ut på att företaget sätter i princip samma priser på sina produkter som 

konkurrenterna har59. 

  

3.1.2.3 Prisstrategier 

Företagen kan under vissa perioder ändra sina priser för att öka försäljningen. Priserna kan 

också varieras för olika kunder beroende på deras lojalitet gentemot produkten.  

Lojala kunder som köper en viss produkt ofta kan belönas med vissa prisreduktioner. 

Reduktionerna driver konsumenterna till att köpa fler av den produkt de redan föredrar om 

priset dessutom sänks60.    

 

                                                 
56 Kotler 2002:582 
57 Kotler 2002:583 
58 Kotler 2002:584 
59 Kotler 2002:588 
60 Kotler 2002:604 
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Psykologiska strategier används då priset säger något om själva produkten. När konsumenter 

inte har någon tidigare erfarenhet av en produkt avgör de sin uppfattning om dess kvalitet 

beroende på priset. Högre priser indikerar högre kvalitet.  

Siffrornas sammansättning vilka indikerar ett pris spela roll vid köp just på grund av 

psykologiska faktorer. Priser som slutar på ojämna och kantiga nummer attraherar mindre. 

Siffror som förknippas med rabatterade priser ger också associationer med lägre kvalitet. 

Även om priserna skiljer sig minimalt kan de ha stor betydelse för konsumentens köpbeslut.   

Konsumenter kan även använda sig av referenspriser. Dessa priser har konsumenterna i 

bakhuvudet sedan tidigare köp och de kan ha avgörande betydelse vid jämförelse med en ny 

produkt61.  

 

3.1.3 Plats 

Ett företag kan sälja sina produkter genom flera olika medier. Inte sällan ingår många 

organisationer i den process som leder produkten till konsumenten. Vissa av dessa har väldigt 

viktiga uppgifter. Det kan innebära att hjälpa till med marknadsföringen av produkten så väl 

som att leda kunden till ett köpbeslut62. På den plats där produkten blir tillgänglig för 

konsumenter är företagens kontroll ofta reducerade till stor del. 

 

3.1.3.1 Betydelsen av kanaler 

Just på grund av den förlorade kontrollen är det viktigt att företag väljer rätt kanaler genom 

vilka produkten görs tillgänglig för konsumenten. 

För det första är det viktigt att företaget har klara insikter om vad som är viktigt för kunden. 

Produktens karaktär kan vara av den arten att konsumenten vill kunna införskaffa den när som 

helst på dygnet och helst inte behöva åka långt för det. Det kan också handla om produkter 

som kunden vill ha vid ett speciellt tillfälle varje vecka eller varje månad. Behoven är många 

och sätten att tillfredsställa dem på ännu fler63. Därmed är det viktigt att de kanaler som väljs 

kan bistå med de möjligheter som krävs för att tillgängliggöra produkten för konsumenten i 

tid. Dock till en medgörlig kostnad. 

 

                                                 
61 Kotler 2002:607 
62 Kotler 2002:741 
63 Kotler 2002:751 
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Valet av kanal beror på fler faktorer än så. Detta har att göra med de möjligheter och de 

avgränsningar som ges genom produktens typ, företagets policy, mellanhänder, men också 

konkurrenter. Även olika ekonomiska förhållanden i omgivningen kan vara av betydelse.   

Det är viktigt att välja de kanaler som kan tillgodose företagets objektiv effektivast och till 

minsta kostnad.    

 

3.1.3.2 Val av kanaler 

Det finns även flera aspekter som berör själva kanalerna. Företagen väljer varsamt olika 

egenskaper hos kanalerna som leder till att rätt produkt hamnar hos rätt konsument.  

En väldigt vanlig väg att nå konsumenterna är genom detaljhandlare. Variationerna på 

detaljisterna är väldigt bred64. Detta leder till allt fler möjligheter för företag att nå ut med sina 

produkter till konkurrenterna.  

 

Några vanliga typer av återförsäljare65 är bekvämlighetsaffärer och stormarknader. 

Bekvämlighetsaffärer karakteriseras av att de finns i bostadsområden, har långa öppettider 

och deras sortiment består till stor del av snabbkonsumerade varor. Stormarknader har breda 

sortiment av främst mat-, tvätt- och hemprodukter. De har också ofta lägre priser på varorna 

än bekvämlighetsaffärer66.     

 

Förutom att välja vilka detaljister som ska få sälja deras produkter kan företagen också välja 

hur många som ska göra det. Gällande vissa exklusiva produkter kan företagen välja att hålla 

sig till en exklusiv distribution. Endast ett fåtal detaljister får då möjlighet att sälja varan. 

Vanligt för bekvämlighetsprodukter är intensiv distribuering. Dessa produkter måste konstant 

finnas möjliga för konsumenterna. Därmed staplas produkterna i lager hos så många 

detaljister som möjligt67. Den ökade exponeringen av produkten innebär även större 

försäljning.    

 

Olika återförsäljare erbjuder olika mängder av service på försäljningsstället. Det vanligaste 

för bekvämlighets produkter är så kallad själv-service. Detta innebär att det är upp till kunden 

själv att hitta, jämföra och välja produkt68.        

                                                 
64 Kotler 2002:753 
65 Återförsäljare och detaljister används i samma bemärkning. 
66 Kotler 2002:756 
67 Kotler 2002:759 
68 Kotler 2002:755 
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3.1.4 Promotion 

Promotion står för alla de aktiviteter som ett företag utför för att kommunicera med 

konsumenterna. Frågan om huruvida det ska ske någon kommunikation är underställd frågan 

på vilka sätt och med vilken budget företaget kan kommunicera. Även om en produkts form, 

dess pris, dess förpackning och dess försäljningspunkt alla kommunicerar något till 

konsumenten utgör promotionsmixen det främsta kommunikationsverktyget69.    

 

I dagens samhälle täcks konsumenter med reklam var de än går. Medias förmåga att sända 

effektiv reklam – effektiv i den bemärkelsen att konsumenterna tar till sig den – har minskat.  

Företagen letar konstant efter nya sätt att nå sina målgrupper. Målgrupperna avgör till stor del 

hur kommunikationen till dem ska utföras. Det handlar om vad, på vilket sätt, när och hur det 

ska kommuniceras70.  

 

3.1.4.1 Önskade effekter: 

Vad det är som ska kommuniceras beror på vilken relation konsumenterna har till produkten. 

Därmed kan företaget skapa olika kommunikationsaktiviteter för att få en viss önskad rektion. 

Marknadsföringen avser att genom kommunikationsverktygen och de responderande 

reaktionerna flytta konsumenter mellan sex olika steg i deras köpbeteenden.  

 

 

Figur 2: Köpfärdighetssteg71. 

 

Dessa steg består av kännedom, kunskap, tycke, preferens, övertygelse och köp. Genom att 

ändra ordningen på de olika stegen tillämpas sekvenserna till produktens art.  

                                                 
69 Kotler 2002.626 
70 Kotler 2002:629 
71 Kotler 2002:634 
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Att först lära, sedan agera och sist känna passar produkter vilka inte är väldigt differentierade 

och kräver lågt engagemang72.  

 

Kommunikationsaktiviteter kan locka konsumenter på tre sätt. De kan antingen vara rationella 

och trycka på konkreta punkter vilka tillför konsumenten nytta. Lockelserna kan också vara 

emotionella då olika känslor skapas i relation till produkten. Det kan handla om negativa 

känslor såväl som positiva, så länge de förmår konsumenten att reagera. Morala aspekter 

används ofta för att locka människor till att hjälpa olika stödjande organisationer73.   

 

3.1.4.2 Redskap 

Hur ett meddelande kommuniceras är väldigt viktigt för de reaktioner det skapar. Skaparna av 

meddelandet välja om meddelandet ska innehålla en slutsats om produkten eller om 

konsumenterna ska komma fram till den själv. Det har visat sig att för de produkter där 

konsumenten redan visat intresse är det mer givande att låta dem få fundera ett slag på 

meddelandet. Även antalet argument och huruvida det viktigaste argumentet ska komma först 

eller sist är också viktiga beslut för hur ett meddelande ska kommuniceras effektivast74.     

 

Formatet på ett meddelande varierar mycket beroende på mediet. För tryckta meddelanden är 

sådana aspekter som rubrik, illustrationer och färger viktiga. Andra aspekter som lättare 

fångar konsumenters uppmärksamhet är och det som förmedlas är något nytt, något aktuellt 

eller något som redan intresserar konsumenten. Alla dessa aspekter ska bidra till en dynamisk 

kombination som skapar intryck på konsumenten. Dock samtidigt som de inte får föranleda 

allmän irritation eller väcka anstöt75.  

 

För meddelandets trovärdighet är dess källa av avgörande betydelse. Trovärdiga källor är mer 

övertygande. För att vara trovärdig måste källan anses likställd med en expert inom det 

område produkten representerar. Källan måste också anses vara objektiv och ärlig för att 

skapa tillit.  

När en konsument kan relatera till källan av ett meddelande ökar attraktionen. Den omvända 

relationen gäller också. Om en källa är väldigt attraherande ökar chansen att konsumenterna 

attraheras. Ofta används celebriteter som frontfigurer för olika produkter. Celebriteterna 

                                                 
72 Kotler 2002:636 
73 Kotler 2002:636 
74 Kotler 2002:637 
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karakteriserar olika attribut som relateras till produkterna. Konsumenterna relaterar till 

celebriteterna och därigenom till produkterna76.  

 

Kommunikationskanaler kan vara personliga eller opersonliga.  

Företagen har mindre kontroll över personliga kanaler då de till exempel kan vara i form av 

mun till mun. Detta innebär att en person kommunicerar sina erfarenheter av en produkt med 

en potentiell köpare. Denna kanal är väldigt viktig eftersom det anses att delade erfarenheter 

har stor påverkan på eventuella köp77.  

Opersonliga kommunikationskanaler levererar meddelanden utan någon personlig interaktion. 

Detta sker genom olika media och olika evenemang78. 

De olika promotionverktygen innebär alla olika kostnader och effekter. Dessutom passar inte 

alla verktyg till alla produkter79. I det följande redogörs för de olika masspromotionverktygen.  

 

Reklam:  

• Definieras som vilken som helst betald icke-personlig personlig presentation av en 

produkt, service eller idé genom massmedier80.  

• Reklam finns i många olika former men de flesta av dessa når väldigt stora mängder 

med konsumenter.  

• Dessvärre blir reklamen då opersonliga och inte lika övertygande som till exempel 

försäljare.  

• Reklamens objektiv kan karakteriseras av att vara informativa, övertygande eller 

påminnande. 

• Reklam ger konsumenterna en känsla av att det är lika normalt och vanligt att köpa en 

produkt som det är normalt och vanligt med reklam för den.  

• Genom reklam kan företag kommunicera uttrycksfullt med färger och format.  

• Kommunikationen är dock alltid envägs och konsumenten kan känna sig omotiverad 

till den. 

• Reklam kan likaväl bidra till långvariga kundrelationer som snabbt ökade 

försäljningssiffror. 

                                                                                                                                                         
75 Kotler 2002:638 
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77 Kotler 2002:639 
78 Kotler 2002:641 
79 Kotler 2002:646 
80 Kotler 2002:663 
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• Reklam kan bli väldigt dyrt. 

• Konsumenter reagerar på reklam enbart om de anser att de kan ha nytta av den. Därför 

utvecklas reklam baserat på den nytta konsumenter attraheras till. 

 

Säljkampanjer81: 

• Definieras som kortsiktiga drivfjädrar medföljande en huvudprodukt för att motivera 

till köp82. 

• Säljkampanjer använder flera olika verktyg i sig. Några exempel är kuponger, 

gratisprover, prisreduktioner och så vidare. 

• De drar till sig konsumenter för att informera dem inför framtida köp. 

• Kampanjerna driver upp köplusten genom att ge mer värde. 

• Detta samtidigt som de motiverar till snabba beslut om köp. 

• Därmed är effekterna ofta kortlivade och verktyget inte effektivt för att skapa 

långtidsrelationer. 

• De olika verktygen används för att differentiera produkten på marknaden. 

• De är också kostnadseffektiva medel för att nå en viss målgrupp. 

• Kampanjerna finns ofta med i reklam vilket kan hjälpa till att förstärka reklamens 

verkan. 

• Säljkampanjer attraherar oftast de som söker högt värde till låga priser.  

• Om kampanjerna utnyttjas ofta finns det en risk för att konsumenter köper produkten 

när det pågår en kampanj.    

 

Några säljkampanjverktyg är som tidigare nämnt gratisprover och kuponger. Vidare kan 

nämnas premier och reklamprodukter. 

Premier är varor som erbjuds tillsammans med produkten antingen gratis eller till en mindre 

kostnad. Reklamprodukter består av varor som bär produktens märke och de ges som gåvor 

till konsumenterna83.   

 

 

 

 

                                                 
81 Översätts till Sales Promotions på engelska.  
82 Kotler 2002:682 
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Public Relations84: 

• Karakteriseras av att skapa goda relationer med företagets olika intressenter genom att 

bygga upp en god företagsbild samt hantera olägenheter85. 

• Dessa evenemang karakteriseras av hög trovärdighet då de är verkligare än reklam. 

• De kan nå ut till dem som undviker reklam och säljare genom att de betraktas mer som 

nyheter. 

• Produkter kan genom de olika verktygen framställas uttrycksfullt. 

• Positiva händelser i företagen kan genom PR publiceras i flera olika medier.  

• Detta kan ses som reklam utan några direkta kostnader. 

 

Även inom PR används olika verktyg såsom nyheter, tal och speciella evenemang. 

Nyheter kan skapas i relation till att förhållanden ändras i och kring företag. De kan också 

skapas av evenemang som PR avdelningen står för.  

Tal i olika sammanhang ger publicitet både till företaget och i vissa fall en enskild produkt.  

Deltagande i olika samhällsevenemang betraktas också som PR-evenemang. En hemsida är ett 

bra PR-verktyg då det både kan användas för att informera konsumenter samt för att hantera 

eventuella olägenheter. För att kunna använda pressen som ett verktyg gäller att skapa en 

relation med olika redaktörer och få en känsla för de ämnen vilka kan intressera dem86. 

 

3.1.5 Kritiken mot marknadsföringsmixen och dess 4 P 

Marknadsföringsmixen och de 4 P:na utvecklades under den senare hälften av 1900-talet som 

en modell för marknadsföring av konsumentprodukter.   

Kritik riktas mot det faktum att denna modell missförstods och okritiskt uppfattades som en 

generell modell vilken skulle ligga i grunden för all marknadsföring.   

Marknadsföringsmixen och dess 4 P-modell har kritiserats för att vara manipulativ 

marknadsföring. Det anses att detta har lett till en ”allmänt avog inställning i samhället till allt 

som har med marknadsföring att gör”87.  

Modellens sätt att göra marknadsföringen enkel att förstå, organisera och förverkliga har lett 

till en förenklad världsbild som inte passar med de verkliga förhållandena i alla branscher.  

                                                                                                                                                         
83 Kotler 2002:685 
84 Benämns med förkortningen PR i det följande. 
85 Kotler 2002:691 
86 Kotler 2002:692 
87 Blomqvist, Dahl & Haeger 2004:14 
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Det anses också att marknadsföringsspecialisterna inte längre kan hantera hela 

marknadsföringsprocessen själva. De behöver koordinera i allt högre grad med andra delar av 

företaget. Strävan efter att enkelt lösa marknadsföringsfrågor har lett till dåligt skötta 

kundrelationer och höga kostnader88. 

Det är numera allmänt att klassiska marknadsföringsteorier riktar sig mer på transaktioner än 

relationer. Tonvikten ligger på att attrahera nya kunder och inte på att behålla befintliga 

sådana89. 

3.2 Hur fungerar människor? 

Det är inte mycket som skiljer människor från djur. Därmed kan man tänka sig hur mycket 

som skiljer människor emellan. Även om människor är väldigt lika varandra så är de faktiskt 

också djur90. Ofta har studier om djur tillämpats på människor då de baserats på 

grundläggande psykologiska principer. 

 

3.2.1 Människan som en del av naturen 

Människan som en naturlig varelse följer en del naturlagar. Med kunskap om dessa naturlagar 

kan människans beteende förutsägas. Två av dessa naturlagar förklaras närmare i det 

följande91. 

 

Ett fenomen som diskuteras för att beskriva människans natur är reciprocitet – 

tacksamhetsskuld. Detta fenomen grundar sig på att kunden erbjuds en gåva för att givaren 

sedan ska få något i gengäld. Kunden hamnar i tacksamhetsskuld och det är något som 

människor oftast är beredda att offra mycket för att slippa. Oftast handlar det om att kunden 

ska bilda en positiv uppfattning om samt köpa mer av företaget92.  

 

Ett annat fenomen är likhetsprincipen. Denna princip innebär att människor har en tendens att 

tycka bättre om människor som liknar dem själva. Fenomenet används ofta i reklam- och 

säljsammanhang. I reklam används personer med egenskaper som stämmer överens med de i 

målgruppen93.  
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89 Kotler 2002:405 
90 Dahlén 2003:13 
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3.2.2 Människan i vardagen 

Människans vardagliga beteende skiljer sig inte mycket från dag till dag. Oftast avlöser 

rutinmässiga sysslor varandra från morgon till kväll. Det finns en del antaganden som 

beskriver människan i vardagen närmare.  

 

Rutiner: 

Regelbundna sysslor har en tendens att snabbt gå över till att bli rutinmässiga. Det finns 

främst två anledningar till att människor är vanedjur. För det första vill människan inte 

spendera mer tid och energi än nödvändigt på olika aktiviteter. Det ska gå snabbt och när det 

gjort det ett par gånger sker det på rutin. För det andra ger vanor en känsla av trygghet. Det är 

säkrare att göra något på rutin, risken för fel minskar94.  

Att människor är vanedjur innebär en viss trögrörlighet. Beteendet blir inte svårt att förutsäga 

men det blir inte heller lätt att ändra. 

 

Kontroll: 

Att ha kontroll över tillvaron är väldigt viktigt för människan. Många av de sammanhang 

människor fruktar och undviker beror just på att de inte känner att de har kontroll i dessa 

situationer. Kontrollbehovet finns såväl i privatlivet som också utanför95. 

 

Tid: 

Som tidigare nämnt tycker människan inte om att lägga allt för mycket tid på olika aktiviteter. 

Detsamma gäller beslut. Tålamodet är kort och det gäller att ta snabba beslut. Därmed är 

människan inte heller beredd att bearbeta alltför mycket information då detta tar tid. Detta 

leder till att besluten ofta baseras på det som människan kommer att tänka på först. Därför är 

det ytterst viktigt att produkten är så nära placerad tillfället för köpbeslut som möjligt96. 

 

Dum och lurad: 

Människor vill inte känna sig dumma eller lurade. Varken inför andra eller inför sig själva. 

Därför ska inte reklam vara så enkelt utformade att människan känner sig fördummad. 

Reklam som görs för komplicerad tar tid att förstå. Människor har inte denna tid och även om 
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de hade det skulle de inte spendera den på att försöka förstå reklam. Det skulle dessutom få 

dem att känna sig dumma som inte förstod reklamen från början.  

Reklam lurar och människor tycker oftast inte om att köpa en produkt för att de sett den på 

reklam. Har de köpt produkten enbart för reklamen kan de också verka dumma97. 

 

Glömsk och känslosam: 

Då människor gör mycket av ren vana, läggs inte dessa på minnet. Minnet är kort och glömsk. 

Det måste hela tiden fräschas upp genom påminningar då det enkelt kan anpassa sin bild till 

det som kommuniceras för stunden98.   

Samtidigt är människan känslosam. Även om hon inte kommer ihåg vad som förmedlats till 

henne tidigare kommer hon ihåg de känslor som det förmedlade väckte. 

Alla människor är känslosamma men de vet inte om det. Därför kan vissa handlingar ibland 

inte förklaras då de styrts av omedvetna känslor99. 

 

3.3 Konsumentköpsbeteende 

Konsumenter värderar det de betalar jämfört med det de får ut ur produkten. De attraheras av 

löften och hålls av tillfredsställelse.100 Målet med marknadsföring är att attrahera nya kunder 

genom att erbjuda mer värde samt att behålla befintliga kunder genom att hålla dem 

tillfredsställda101. Marknadsföringen börjar väldigt tidigt i produktutvecklingen. 

Kundtillfredsställelse beror på förhållandet mellan vad konsumenten uppfattar om produktens 

prestationer och de förväntningar som därmed skapas. Om prestationen inte räcker till blir 

konsumenten inte tillfredsställd. Om prestationen stämmer med förväntningarna blir 

konsumenten tillfredsställd. Skulle prestationen vara större än förväntningarna blir 

konsumenten överväldigad. Det är den sistnämnda effekten som är den önskvärda. Nöjda 

kunder leder till återköp och positiv mun-till-mun-marknadsföring102.  

Beroende på vilken uppfattning konsumenter har om värdet på olika produkter gör de sina val. 

Kundvärde är ett begrepp som står för skillnaden mellan det värde kunden får av att nyttja en 
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produkt och kostnaden för att få tag i produkten. Det händer väldigt ofta att konsumenter 

baserar sina val på uppfattad värde och inte verklig värde103. 

Kundtillfredsställelse är väldigt viktigt för det är mycket kostsammare att attrahera nya 

kunder än att behålla gamla104.  

 

3.3.1 Mänskliga förhållanden 

En väldigt viktig del av marknadsföring baseras på mänskliga behov. Dessa delas in i tre 

kategorier; fysiska, sociala samt individuella behov. Människor söker att tillfredställa sina 

behov. Annars får de minska på dem.  

Genom en människas personlighet och dess kulturella tillhörighet formas behoven till önskan. 

Dessa önskningar kan tillfredsställa behoven. När människan sedan har möjlighet att genom 

utbyte få sina önskningar, ändras önskningarna till efterfrågan. Människan efterfrågar den 

produkt som tillgodoser behoven. Produkten värderas genom att den ska tillföra så mycket 

nytta för så lite pengar som möjligt105.  

 

Kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer ligger lika mycket till grund för 

konsumenternas köp som pris, produkt, plats och promotion106.   

Kulturella faktorer har den största påverkningarna. De består av grundläggande värderingar, 

önskningar, och ageranden formade av den omgivande kulturen, subkulturen och den sociala 

klasstillhörigheten.  

Sociala faktorer skapas av olika grupper i konsumentens omgivning, dess familj samt dess roll 

och status. Olika grupper kan vara sådana som konsumenten är medlem i, referensgrupper 

som direkt eller indirekt kan påverka konsumentens köp genom jämförelser, eller grupper till 

vilka en konsument eftersträvar tillhörighet. En roll baseras på de aktiviteter människor ska 

utföra enligt andra i den situation aktiviteten utförs. Till exempel att inta rollen av en 

medarbetare på arbetet eller rollen av en moder med barnen. Med varje roll medföljer en 

status tillägnad av samhället. Människor köper gärna produkter som de kan relatera till deras 

status107.  

Personliga faktorer beror på ålder och livscykel-stadie. Det vill säga om konsumenten har 

bildat familj och hur denna familj ser ut. Sysselsättning och ekonomiska aspekter är två andra 
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personliga faktorer, liksom livsstil, personlighet och självuppfattning. En människas livsstil 

kan bilda ett mönster för hur denna agerar och reagerar. Detta ger indikationer om den 

människans preferenser vilka kan vara till nytta i produktutveckling och reklamering108.    

Psykologiska faktorer är sådana som motivation, perception, lärande, tro och attityder109. 

Motivation skapas när ett behov blir så intensivt att konsumenten börjar leta efter 

tillfredsställelse. Perception består av en process där människor genom selektiv 

uppmärksamhet, selektiv förvrängning av information så att det passar just deras värderingar, 

och selektivt bevarande av de delar av informationen de fann stöd för, skapar sig en förståelse 

för det som förmedlas till dem. 

Förändringar i en människas agerande som beror på tidigare erfarenheter beskrivs med 

lärande.  

Tro och attityder skapas genom lärande. Dess i sin tur påverkar köpbeteendet. Tro och attityd 

är de svåraste psykologiska faktorerna att ändra på.     

 
3.3.2 Köpprocessen 

En köpprocess börjar långt innan och slutar långt efter själva köptillfället. Processen kan delas 

in i sex steg. För vissa köp som sker mer på rutin kan konsumenten hoppa över vissa steg, 

men de indikerar ett bra mönster för ett från början till ett slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Köpbeslutsprocessen110. 

 

Före köp krävs det först och främst att ett behov har upptäckts. När behovet centraliserats 

börjar konsumenten söka information om vilka lösningar det finns för att tillfredsställa 

behovet. Vissa söker information intensivt. Andra tar första bästa produkt som finns 
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tillgänglig för att tillfredsställa behovet. Det mesta av information kommer generellt sett från 

själva företaget, men de som har störst influens kommer från personliga kontakter.    

Nästa steg är att utvärdera de alternativ inom produktutbudet. Produktens karaktär som 

relativa fördelar gentemot likartade produkter och överensstämmelse med värderingar och 

erfarenheter spelar roll vid val av produkt. För en del är det viktigt med bara en viss sökt 

egenskap medan andra som söker flera egenskaper på produkten kan värdera dessa olika högt.  

Själva köpbeslutet kan störas på två sätt. Det första är andras åsikter om produkten och det 

andra är oväntade faktorer såsom vändning i ekonomin till exempel. 

Efterköpsbeteenden blir avgörande för om det sker några återköp eller inte. Som tidigare 

nämnt beror återköp på relationen mellan konsumentens förväntningar och produktens 

uppfattade prestationer. Om dessa inte samstämmer sker inget återköp. Samstämmighet leder 

till återköp. Uppfattade prestationer utöver det förväntade leder till enväldigt positiv bild av 

produkten och även i vissa fall företaget. 

 

Konsumenter väljer det alternativ för vilket de får mest värde inom kortast tid, med minsta 

kunskap och till minsta kostnad111. De bildar sig en uppfattning om värde och agerar därefter. 

Det kan hända att konsumenter väljer ett mindre värdegivande alternativ till exempel på grund 

av ekonomiska förhållanden eller starka relationer med säljare.  

 

Beroende på graden av engagemang och antalet differentierade typer av en produkt kan 

konsumentköpbeeendet se olika ut. När konsumenter inte engagerar sig mer än nödvändigt 

och det finns flera typer av produkten, karakterisera beteendet av variationssökande. Den 

valda produkten bedöms vid nyttjandet. Variationssökandet behöver inte bero på att kunden 

inte är nöjd med produkten. Det kan helt enkelt bero på att variation förnöjer. Företaget kan 

försöka ändra beteendet till ett där köper sker av ren vana genom att ta mer plats på hyllan och 

påminna konsumenten oftare om produkten112.  

 

3.3.3 Förväntningar och besvikelser 

Förväntningar bygger på en konsuments tidigare erfarenheter, vad andra i konsumentens 

sociala krets anser och vad som lovas från producentens sida genom marknadsföringen. Sätts 

löftena på en låg nivå är de kunder som använt produkten nöjda men inga nya kunder 

                                                                                                                                                         
110 Kotler 2002:215 
111 Kotler 2002:392 
112 Kotler 2002:214 
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attraheras. Lovas det för mycket ökar risken till besvikna konsumenter. Konsumenter som 

enbart är tillfredställda – produktens prestationer har inte överträffat förväntningarna – har 

lättare för att gå över till andra produkter. Överväldigade konsumenter är oftare lojala då 

positiva känslor skapats i samband med produkten. Lojaliteten leder att mindre priskänslighet 

och positiva mun till mun rekommendationer113.  

 

En av var fjärde köp resulterar i besvikelse. Ändå är det bara 5 % av de besvikna uttrycker 

besvikelsen hos företagen114. Därför finns det flera sätt genom vilka ett företag kan söka 

information om kundtillfredsställelsen. Ett sätt är att underlätta för konsumenten att uttrycka 

sin åsikt genom att sätta upp förslagslådor eller i samband med ett köp skicka med ett kort 

som konsumenten kan fylla i efter användande och skicka tillbaka till företaget.  

Ett annat sätt är att utföra större kundundersökningar med jämna mellanrum. Företagen kan 

också kontakta före detta konsumenter för att ta reda på anledningen till bytet. Ett företag får 

först ta reda på frekvensen av förlorade konsumenter och den anledningen till detta.  

 

För att det ska ske återköp måste kunden för det första finna ett värde i produkten. För det 

andra måste kunden känna sig tillfredsställd med produkten. Och för det tredje måste kunden 

känna att kvalitén på produkten håller måttet, speciellt jämfört med andra produkter av samma 

slag. Kvaliteten på produkter påverkar prestationerna och i sin tur konsumentens 

tillfredsställelse115. Kvalitet i denna bemärkning betyder mycket mer än bara felfri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
113 Kotler 2002:394 
114 Kotler 2002:397 
115 Kotler 2002:8 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs för de data som erhållits via empiriska undersökningar. Dessa 

innefattar två intervjuer och en enkätundersökning samt en del undersökningar på Internet.   

 

4.1 Två stora damtidningar 

Damtidningar är unga företeelser. De kom främst till för att det inte fanns några tidningar som 

tog upp kvinnors situation116. Under de senaste femtio åren har de förhållanden under vilka 

kvinnor i Sverige lever och arbetar ändrats dramatiskt. För ungefär 10 år sedan ökade behovet 

av att få upplysa detta ur kvinnornas egen synvinkel i media.   

Det finns en mängd olika damtidningar. Vissa är mer inriktade på vissa ämnesområden lik 

hälsa eller mat medan andra är av mer omfattande karaktär117. De flesta damtidningarna 

kopplas samman med skvaller. Det finns även damtidningar som mer eller mindre enbart tar 

upp celebriteter. 

Damtidningarna söker vara en inspiration till kvinnor i deras vardagliga liv. De innehåller 

flera olika moment vilka behandlar en kvinnas vardag med allt vad det innebär. Typiska drag 

för en omfattande damtidning är att den innehåller delar av mode och skönhet, jobb och 

karriär samt samhällsreportage och intervjuer med celebriteter som är aktuella för tillfället. 

Även avsnitt med inredning och mat kan mycket väl förekomma. Två andra ämnen vilka 

damtidningarna ofta berör är kropp och hälsa samt relationer.   

De två damtidningar av mer omfattande karaktär som funnits mest likartade gällande artiklar, 

målgrupper och reportage är Amelia och Hennes. Nedan följer en tabell över de båda 

tidningarna.  

 

Tabell 1: Skillnader mellan Amelia och Hennes118. 
 Amelia Hennes 
Antal utgåvor per år: 26 12 
Pris: 32,50 – 42,50 Kr. 39,50 – 49,50 Kr 
Målgrupp: 25-50 år 20-35 år 
Upplaga 2004: 125.600 51.300 
Största läsarkrets: Stockholm, Göteborg, Malmö På landsorterna 
Lanseringsår: 1995 1997 (nystart) 
Huvudsäte: Stockholm Malmö 
Publicerande Förlag: Bonniers Tidskrifter AB Egmont Tidskrifter AB 

                                                 
116 Uppgift från Ann Fredlund. 
117 www.allersforlag.se 
118 Baserad på information från chefredaktörerna samt tidningarnas hemsidor. 
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Både Bonniers och Egmont sköter distributionen av tidningarna genom Tidsam som är 

Sveriges största distributör av damtidningar119.  

  

4.1.1 För kvinnor av kvinnor 

Då större delen av redaktionerna består av kvinnor är det lättare att skriva för kvinnor om 

kvinnor. En större förståelse finns för de ämnen som tas upp.  

Många läsare är väldigt aktiva och hör av sig till tidningarna med ämnen de anser borde tas 

upp. Inte sällan resulterar dessa i intressanta reportage vilka många kvinnor kan relatera till. 

Hennes redaktion befinner sig runt om i landet för att kunna vara nära alla sina läsare. 

Tidningen har 60 % av sina läsare på landsbygden och 40 % i storstäderna120. Amelia har 

däremot större delen av sina läsare i storstäderna121.   

Både Amelia och Hennes är svenska tidningar. De skapas i Sverige och av samt för kvinnor 

bosatta i Sverige. Genom att ta upp olika kvinnors situationer i landet kan de få andra kvinnor 

att känna sig hörda och sedda. Tidningarna tar upp ämnen utifrån läsarna122, men kan också 

belysa kvinnors situationer i andra länder runt om i världen. 

 

4.1.2 Marknadsföring av damtidningar 

Damtidningarnas marknadsföring syftar främst till att öka försäljningen av antalet lösnummer 

samt prenumerationer. Den vanligaste typen av marknadsföring damtidningarna använder sig 

av är reklam i form av löpsedlar vid säljplatsen. Då tidningarna ges ut av olika förlag vilka 

även publicerar andra tidningar kan de skicka med prenumerationserbjudanden i de andra 

tidningarna. Andra former av marknadsföring anses vara för dyra att utföra. Dock har de båda 

tidningarna haft kampanjer med utomhusreklam på bussar och pelare.  

En form av marknadsföring vilken de båda tidningarna använder sig av är låta kvällspressen 

så väl som dagspressen publicera reportage och undersökningar som kan vara av allmänt 

intresse. Till exempel har Amelia samarbetat med gratistidningen City123. City som har en del 

kallad ”leva” tar upp ämnen som berör kropp och hälsa. Hennes som använder sig av egna 

modeller i modereportagen har inget emot att berätta om dessa, vilka är tjejer från hela 

Sverige, i lokaltidningar124. 

                                                 
119 www.tidsam.se 
120 Uppgift från Maria Torshall-Ayris.  
121 www.amelia.se 
122 Se bilaga 2. 
123 www.city.se/leva.asp 
124 www.nt.se/%5CGEN_Utmatning.asp?ArticleID=1051734&ArticleStateID=2 
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Andra typer av marknadsföring som tidningarna använder sig av baseras mer på redaktörernas 

arbete än på själva tidningen. Amelia Adamo, Amelias grundare har utsågs till årets chef 1997 

av tidningen CHEF med motiveringen att hon men sitt tydliga och karismatiska ledarskap 

gjort Amelia till en succé125. Detta är pris är bara ett bland flera andra vilka tilldelats 

Adamo126 och på Arlanda Express kan man höra hennes röst där hon hälsade passagerarna 

välkomna hem127.    

En stor del av damtidningarnas marknadsföring sker via mun-mot-mun-metoden. Läsarnas 

åsikter är väldigt viktiga för redaktörerna och läser alla brev de får. När de tillfrågas om att 

ställa upp i intervjuer säger de inte heller nej då även det är en form av marknadsföring.   

 

4.1.3 Läsarnas mångfald 

Ungefär hälften av de båda tidningarnas läsare består av prenumeranter. Totalt har läsarna 

hundratusentals läsare. Alla dessa läsare är helt olika individer. Ändå lyckas tidningarna 

erbjuda dem alla något i varje nummer. Båda chefredaktörerna anser att man absolut inte ska 

kategorisera läsarna128. Allt i tidningen kan inte tilltala alla varje gång men något kan alltid 

tilltala någon. De båda anser också att man inte ska generalisera läsarna. Det är väldigt viktigt 

att ha en bred tidning med många olika ingredienser.   

Det är relativt svårt för redaktionen att mäta hur stor del av läsarna som är nya eller hur pass 

tillfredställda läsarna är med tidningarna. Försäljningssiffrorna är de enda siffrorna 

redaktörerna kan räkna med. Ett par gånger har tidningarna utfört större läsarundersökningar. 

Dessa har varit givande med då det är väldigt dyra kan de inte utföras allt för ofta. 

 

4.2 Läsarna 

Enkätundersökningen omfattade 60 kvinnor i åldrarna 18 – 59 år slumpmässigt valda mellan 

två klädbutiker för damer. Eftersom det kan vara relativt svårt att gissa åldern på kvinnor med 

ett par års mellanrum finns det fyra kvinnor vilkas åldrar inte stämmer med den åldersgrupp 

till vilka damtidningarna i fråga vänder sig. Dock är åldern inte av avgörande betydelse i 

denna studie så länge de kvinnor som deltagit i undersökningen är konsumenter av den typen 

av damtidningar som studien avser. 24 av de 60 kvinnorna valde att inte medverka i 

undersökningen och räknas därmed som bortfall. 

                                                 
125 www.chef..se/evenemang/aretschef 
126 www.amelia.se/om_amelia/amelia 
127 www.arlandaexpress.com 
128 Se bilaga 10.2.1 samt bilaga 10.2.2. 
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Innan enkäten utfördes gjordes två pilotstudier. På detta sätt kan eventuella svårigheter och 

missförstånd redas ut och svarandet på enkäten ske med minsta antalet komplikationer vid 

utförandet.  

 

Den första frågan ställdes för att se om damtidningar verkligen är så pass vardagliga i 

kvinnors liv att de känner till namnet på ett par av dem eller inte. Av de 36 kvinnor som 

ställde upp att svara på enkäten var det bara tre av dessa som inte hade någon aning om 

utbudet av damtidningar då de inte heller läste några. Dessa tre kommer i fortsättningen inte 

att räknas med i svarsresultaten.  

 

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade prenumererade på någon damtidning. Enbart en av 

dessa hade fått prenumerationen i present. Flera bland de som uppgav att de prenumererade på 

damtidningar uppgav också att de köpte lösnummer. Totalt svarade cirka 72 % av 

respondenterna att de köpte lösnummer. Då betydligt fler svarat att de känner till tidningarna 

och att de läser dessa på grund av flera orsaker var resultatet på frågan om de läste 

damtidningar de inte köpt själva inte överraskande – 93 % svarade ja på denna fråga. 

Antalet utgåvor som varje tillfrågad läsare köper per år varierar oerhört. De flesta köper inte 

fler än sex nummer per år. Däremot är de som köper fler utgåvor per år jämnt fördelade över 

de antal de kan köpa.  

 

Diagram 1: Antalet köpta exemplar per år.                                                                          

1: Tio kvinnor köper 1-6 nummer per år. 

2: Fem kvinnor köper 7-12 nummer per år. 

3: Fem kvinnor köper 13-19 nummer per år. 

4: Fyra kvinnor köper 20-26 nummer per år. 

5: Nio kvinnor uppgav inget svar. 
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När respondenterna skulle svara på när det är mest sannolikt att de köper en tidning, var det 

inte bara flera som kryssade för flera alternativ, många skrev till andra tillfällen. Vanligast är 

dock att läsarna köper en damtidning när de ska åka någonstans dit resan tar något längre tid.  

Andra tillfällen då läsarna köper en damtidning är när de ska unna sig själva något till en 

mindre kostnad eller när de är lediga. Även vid tillfällen då tidningen innehåller större 

modereportage eller helt enkelt då nytt nummer finns på marknaden kan läsaren lockas till att 

köpa en damtidning. 

 

Nästa graf redogör för hur vilken årstid läsarna läser flest damtidningar. Tre av de tillfrågade 

svarade på två svarsalternativ och en av dem uppgav alla årstiderna. 

 

Diagram 2: Läsandets fördelning under året. 
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Av löpsedlarna att döma tycks damtidningarna ta upp vissa ämnen oftare än andra. Dessa är 

skönhet, relationer, mode och kroppsform. Då respondenterna tillfrågats om de läser 

damtidningar på grund av att de tar upp just dessa ämnen, är det många svar som uteblir. 

Största anledningen till att läsa damtidningar blev uteslutande för att hålla sig uppdaterad om 

senaste modet. Ungefär hälften av respondenterna angav att de bland annat läser damtidningar 

för att få bra sminktips. Lika många som lät bli att svara på om de det var ämnet relationer 

som tilltalade dem i tidningarna, svarade också att det inte var det. 

 

Flerparten av respondenterna ansåg varken att damtidningarna kan kännas som en extra 

väninna eller att de motiverades i sina beslut som kvinna av dessa. Det var inte heller många 

som någon gång skrivit in till någon damtidning. Däremot tyckte betydligt fler att 

damtidningarna är roliga och underhållande men att de också skriver om samma saker i 
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nummer efter nummer. En stor del ansåg också att damtidningarna ger kvinnor negativa 

idealbilder att se upp till. 

Trots detta anser många kvinnor att de kan relatera till reportagen i damtidningarna och att de 

därmed inte finner dessa tråkiga och ointressanta. Flertalet behåller sina tidningar ett bra tag 

innan de slänger dem och 21 % av dem slänger aldrig sina damtidningar.  

Av de tillfrågade var något mindre än två tredjedelar gifta eller sambos och ungefär en 

tredjedel av dem singlar.  

Åldersfördelningen på de tillfrågade är enligt följande: 

 

Diagram 3: Åldersfördelningen bland respondenterna.  

1: 19-24 år 

2: 25-34 år 

3: 35-59år 

 

 

 
 

De tre kvinnor som uppgav att de inte kände till damtidningarna i fråga i första frågan var 

jämnt fördelade i de tre åldersgrupperna. Därmed anses deras åldrar inte påverka 

sammansättningen av grupperna i diagrammet ovan.  

Respondenterna har grupperats inom följande intervaller för att de anses ha mest likheter 

inom dessa åldrar. Fram till 25 års ålder är det oftast studier som gäller fortfarande. 

Relationsmässigt har inte det seriösa tagit vid heller. Mellan 25 och 35 års ålder kretsar många 

tankar kring familj och karriär. Efter 35 är det vanligare med stadiga förhållanden, fast arbete 

och även familj129. 

 

 
 
 
 

                                                 
129 Författarens egna reflektioner. 
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5. Analys 

I analysen ställs varje teoridel i relation till empirin för att leda till ett resultat. Analyskapitlet 

kommer att i stort följa samma struktur som teorikapitlet ske diskuterande.  

 

5.1 Damtidningen som produkt 

Tidningen är den produkt kvinnor köper för att tillfredsställa vissa behov. Själva produkten 

består av en bunt papper. Det som står i den är det som tillför konsumenten nytta. En tidning 

innehåller flera produkter i sig. De tips och råd som finns med i tidningen behöver inte 

nödvändigtvis åldras med tiden och många kan komma till nytta även efter längre perioder. 

Produkten och priset analyseras sammanhängande då de kompletterar varandra till viss del. 

 

5.1.1 Produkten 

Kärnprodukten i tidningen består av de artiklar läsarna kan relatera till och de reportage de 

njuter av att läsa. Den faktiska produkten utgörs av olika karakteristika som bland annat 

tidningens kvalitet. Kvaliteten kan bland annat mätas i hur pass professionellt utförda 

reportagen är eller helt enkelt hur många stavfel som förekommer eller om artikel och bild 

hänger samman. Andra delar av den faktiska produkten är särdragen, stilen och 

förpackningen. Den sistnämnda kan bortses från då tidningar inte har någon reell förpackning. 

Det som skyddar dem är det något hårdare omslaget. Förpackningen kommer att diskuteras 

vidare längre ner. Särdragen och stilen är dock viktiga delar. Särdragen kan bestå i vilken 

sorts reportage och artiklar som publiceras i tidningen. Hennes särdrag är att den satsar 

mycket på mode. Kläderna i reportagen, vilka bärs av Hennes egna modeller, finns 

lättillgängliga i lokala butiker för de modemedvetna. Stilen kan vara aktuell, gammalmodig, 

kvinnlig, sexig med mera. Generellt använder dagens damtidningar en modern, kvinnlig och 

aktuell stil där kvinnors dagliga situationer som de ser ut i dag varvas med kulturella nyheter.   

Tidningarnas förhöjda produkt kommer till stånd genom de små gåvor som kan följa med de 

olika utgåvorna. Den förhöjda delen ger ett extra värde för konsumenten. Det kan handla om 

en pocketbok, en liten drinkbok, en läppglans, ett litet smycke eller något annat en kvinna kan 

använda. Den förhöjande gåvan skiljer tidningen markant från andra tidningar på hyllan då 

gåvan oftast är inplastad med tidningen. Plastens glans ger indikationer om att här finns mer 

att hämta förutom en tidning.     
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En tidning är en icke-varaktig konsumentprodukt. De köps av slutkonsumenterna och efter att 

ha läst igenom dem, eller bläddrat i dem ett par gånger, hamnar de utom synhåll. Endast två 

veckor eller en månad senare har det ändå kommit ut ett nytt fräscht nummer. Det 

förekommer dock inte så ofta som man tror att folk bara slänger sina tidningar. Torshall-Ayris 

uttrycker vid flera tillfällen under intervjun att Hennes är en tidning man sparar130. I 

enkätundersökningen framkommer det att de flesta sparar sina tidningar ett bra tag i alla fall. 

Vissa slänger dem aldrig131. De lägger ett större värde på innehållet. 

 

Damtidningar är så kallade bekvämlighetsprodukter. De kostar inte så mycket och de finns i 

de flesta matvarubutiker, tobaksaffärer och pressbyråer. Då ett nytt nummer kommer ut 

reguljärt kan också köpen ske reguljärt. Damtidningar inhandlas dock oftast impulsivt. 

Rubriker och illustrationer är sådana incitament som kan locka till köp. Impulsiviteten 

förstärks av att det inte läggs någon större energi innan köpet på att jämföra olika alternativ. 

 

De tre viktiga produktattributen beskrivna i teorin kan tillämpas på damtidningar.   

Kvaliteten diskuteras både i termer av saknad av fel samt i termer av kvalitetsnivå i jämförelse 

med andra märken i samma sortiment. Den felfria kvaliteten skapas när kunderna kan läsa 

texten utan att staka sig över grammatiska fel och stavfel, när datum står korrekt och när till 

exempel rätt kläder beskrivs med rätta termer och förknippas med rätta affären från vilken de 

kommer. Tack vare korrekturläsningen innan tryckning förhindras de flesta liknande fel. Små 

stavfel kan dyka upp lite oftare. Kvaliteten som avgörs genom jämförelser med andra 

tidningar baseras på konsumenternas uppfattning. Då olika kunder värderar olika egenskaper 

olika högt leder sammansättningen av egenskaperna till olika nivåer av uppfattad kvalitet. 

Fredlund anser att en av orsakerna till konsumenternas köp av Amelia är att tidningen har 

hållit en jämn kvalitet under åren132. 

Egenskaperna utgörs till stor del av vad konsumenterna värderar högst. Antalet läsare som hör 

av sig till kunderna, oftast via brev, är stort. Dessa ger tips om vilka ämnen tidningarna borde 

ta upp. De ämnen som berörs oftast formar tidningens egenskaper.    

Stilen och designen har betydelse för hur attraktiv produkten blir för konsumenten. Designen 

anger formen. Damtidningar finns i mindre format och i större. Det mindre formatet är lättare 

att bära runt på och tar mindre plats i väskan. De kan också säljas till ett billigare pris då de 

                                                 
130 Se bilaga 3. 
131 Se bilaga 5. 
132 Se bilaga 2. 
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inte kräver lika mycket papper i produktionen. Däremot kommer den också lättare i 

skymundan på hyllorna där merparten av tidningarna har det större formatet.  

Stilen som är den mer ytliga delen avgörs i princip från nummer till nummer beroende på 

vilka rubriker som tas upp och vilka ikoner som illustreras. En viss mall följs dock. 

 

En produkts förpackning ska bland annat agera som en snabbspolad reklambild när 

konsumenten går förbi hyllan. Damtidningar har som dess andra likar ingen förpackning. 

Däremot utgör dess omslag ett av förpackningens andra syften – den berättar om innehållet. 

På så sätt kan den göras lockande genom färger, rubriker och bilder.  

 

5.1.2 Priset 

Att priset är en flexibel variabel märks väldigt tydligt när damtidningarna faktiskt ändrar på 

dessa för olika nummer. Priset på en damtidning baseras på de kostnader som uppstår. 

Skillnaden är ofta inte märkbar för konsumenten men för företaget täcker det kostnaderna. 

Vid de tillfällen någon gåva medföljer tidningen kan priset höjas några kronor beroende på 

gåvans värde. Något som dock alltid måste tas med i beräkning är kostnaden av inplastningen 

för att gåva och tidning inte ska skiljas åt innan de nått slutkonsumenten.   

En extern faktor är distributionsföretaget som sköter distributionen av tidningarna. Varje gång 

som tidningarna skickar med gåvor till konsumenterna vilket gör hanteringen av 

distributionen svårare tillkommer straffavgifter för företagen.   

Den externa faktorn som påverkar priset på en vara genom återförsäljarnas krav spelar ingen 

större roll för tidningarna. De skickar med löpsedlar som återförsäljarna behöver sätta upp. 

Om återförsäljarna inte skulle göra detta förlorar de själva på det också genom utebliven 

försäljning. 

 

Priserna på damtidningarna ligger mer eller mindre inom samma intervall. Det kan ses som ett 

steg i att stabilisera marknadspriset och undvika priskrig.  

Damtidningarna säljs på en öppen marknad, men skillnaderna mellan dem gör att olika priser 

kan sättas. Detta gäller också det faktum att varje utgåva skiljer sig från det förra och olika 

priser kan sättas på olika utgåvor. De enskilda konsumenterna kan inte förhandla några priser.  

 

Prissättningen av en damtidning görs genom en blandning av de tre metoderna. När produkten 

utvecklas sätts priset i relation till vad den erbjuder men också i jämförelse med vad 
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konkurrenterna har för priser och för att täcka kostnaderna och ge en viss vinst. Dessa är rent 

affärsmässiga aspekter som är tillämpade inom vida områden. 

Enligt Torshall-Ayris lever inga tidningar på försäljning av lösnummer. Det är 

reklamintäkterna som bidrar till vinsten. Desto billigare tidningen är desto fler når den ut till 

och blir attraktivare för dem som kan tänkas annonsera i tidningarna.  

 

Det finns damtidningar som säljs till högre priser. Då kostnaderna för produktionen av en 

tidning kan hållas på en relativt låg nivå133, kan tidningarna också säljas till låga priser. Detta i 

sin tur genererar högre försäljning. Även om lågt pris inte alltid är bästa strategin är det inte 

lika mycket konkurrensen som produktens art som har satt det låga priset på damtidningarna. 

Längre ner kommer tidningarna att jämföras med andra alternativa produkter för att 

tillfredsställa ett visst behov och i detta avseende kan priset vara av stor betydelse. Om 

tidningarna värderas mycket högre än vad de kostar kan priserna ökas. Dock kan 

konkurrensen med andra alternativ öka. 

 

För tidningarnas lojala kunder, eller åtminstone de som köper flera utgåvor per år, kan 

prisreduktioner erbjudas genom att dessa prenumererar. Då avtalar säljare och köpare om ett 

visst antal utgåvor till ett reducerat pris. Ungefär hälften av alla läsare består av 

prenumeranter hos de båda undersökta tidningarna134. Detta framgick väl av 

enkätundersökningen också även om antalet prenumeranter inte riktigt utgjorde 50 % 135. 

Desto fler utgåvor man prenumererar på desto större prisreduktioner får man. Det lönar sig 

tydligen både för konsumenterna att prenumerera och säljarna att erbjuda detta alternativ. 

 

Teorin om att högre pris indikerar högre värde kan bara tillämpas om damtidningarna, i den 

bemärkelse de ingår i denna undersökning, jämförs med de typiska skvallertidningarna136. 

Dessa består till större del av bilder och reportage om celebriteter och säljs till lägre priser. 

Därmed kan tänkas att damtidningarna som innehåller mer och säljs för ett högre pris också 

har högre kvalitet.  

 

Priserna på damtidningarna slutar ofta med 50 öre, 32,50kr eller 39,50kr och så vidare. 

Genom att låta priset se ut på detta sätt hålls priserna inom vissa ramar som inte indikerar 

                                                 
133 Wästberg 1989:24 
134 Se bilaga 2 samt bilaga 3. 
135 Se bilaga 5. 
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större skillnader. Priset ligger runt 30kr och 50 öringen ger en rund och vältaglig form till 

priset. De billigare skvallertidningarnas priser är lite mer skarpa för att markera det låga 

priset, till exempel 13kr eller 15kr137.   

 

5.2 Distribution och kommunikation 

Både för att kommunicera produkten till konsumenterna och göra den tillgänglig för dem 

används ett antal kanaler och verktyg. 

 

5.2.1 Platsen 

Den kanal som damtidningarna använder för att distribuera tidningarna till prenumeranterna 

består främst av posten. Innan Posten tar vid, används telefon, Internet och brev som kanaler 

för själva beställningen av prenumerationen. För prenumeranterna kan det vara av vikt för 

konsumtionen att tidningen kommer i brevlådan. Boendesituationen kan vara sådan att 

närmaste affär ligger för långt bort för att konsumenten ska finna något värde i att ta sig dit 

och införskaffa tidningen. Även rörelsehinder kan vara en anledning till att få tidningen 

hemskickad.  

För de andra konsumenterna som inte prenumererar finns tidningarna tillgängliga genom 

återförsäljare. Hos återförsäljarna är företagens kontroll minimerad.  

Damtidningar är produkter som kan konsumeras när som helst på dagen. Motivationen till köp 

av en damtidning är inte bunden till vissa situationer. Enligt enkätundersökningen var dock 

resa den främsta orsaken till köp av damtidningar.  

 

Det är viktigt att damtidningar finns tillgängliga i närheten och under större delen av dagen. 

De kanaler som väljs måste kunna bistå med detta. Alltså måste de kanaler som det ska säljas 

tidningar genom vara vitt sprida, de ska var många och de ska helst ha långa öppettider. Detta 

tillämpas genom att tidningarna säljs i matvarubutiker, kiosker, pressbyråer, bensinstationer 

och liknande. Dessa återförsäljare har oftast öppet till sent på kvällen, de är spridda centrala 

delarna av städer som i bostadsområden och i utkanterna. Matvarubutikerna besöks också med 

små mellanrum. För de som planerar sina storköp till en gång i veckan eller varannan vecka är 

det också lättare att damtidningen som kommit i ny utgåva hamnar med i matkorgen. 

                                                                                                                                                         
136 Som exempel kan Hänt Extra samt Hänt Bild från Allers Förlag nämnas. 
137 www.allers.se/templates/Pren/Page.aspx?id=78 
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Bensinstationerna som besöks av dem som ska åka på längre resor bistår i det rätta 

ögonblicket med den impulsvara som damtidningar är. 

 

Valet av kanaler avgörs också av produktens art, mellanhänder, konkurrenter och vissa 

ekonomiska förhållanden.  

Damtidningar lämpar sig inte för att säljas på till exempel byggvaruhus. Även om det är bra 

att de finns på så många olika försäljningspunkter som möjligt, är det ingen idé om 

målgruppen inte är där. Förhållandena mellan män och kvinnor har jämställts mycket de 

senaste 50 åren, vissa roller är dock fortfarande synliga. Kvinnor utför mycket av 

dagligvaruhandeln. Det är en stor fördel att de får syn på damtidningarna när de står och 

väntar i kön framför kassan.    

Mellanhänderna i damtidningarnas fall består till största del av distributionskanalerna såsom 

Posten och Tidsam. Tidsam sköter tidningsdistribution på uppdrag av de största förlagen138. 

Dessa förlag ses som konkurrenter till varandra och det skulle inte vara förvånande om de 

bråkade om bästa hyllplats. När Tidsam ska köra vissa tidningar till en återförsäljare ökas inte 

kostnaderna lika mycket för att skicka med andra tidningar som för att använda någon helt 

annan distributionskanal. Att välja Tidsam som distributionskanal kan vara ekonomiskt 

fördelaktigt.  

Vissa företag vill dela hylla med konkurrenter medan andra föredrar att vara det enda 

alternativet. Detta beror också på hur konkurrenterna positionerar sig. För återförsäljarna är 

det inte lönsamt att endast sälja en typ av tidningar. Kostnaderna för hanteringen och 

hyllplatsen skulle vara för höga.  

 

Den typ av återförsäljare som tidningarna säljs genom är som tidigare nämnt 

bekvämlighetsaffärer och stormarknader. Det sker en intensiv distribution hos dessa det är 

upp till konsumenten att själv hitta, jämföra och ta med tidningen till kassan.  

Att tidningarna placeras vid kassan är en fördel ur flera synpunkter. Nackdelen är om 

konsumenten har för bråttom och missar det hon har framför näsan.  

 

5.2.2 Promotionen 

Damtidningskonsumenternas köpfärdighetssteg beror till störst del på åldern. Det krävs först 

att de får kännedom om dem och sen en viss kunskap. Detta räcker för att gå vidare till att 

                                                 
138 www.tidsam.se/allm/omtidsam.jsp 
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övertygas till ett köp. När köpet är genomfört skapas tycke och utefter detta, preferenserna. 

Damtidningen kanske inte höll måttet i jämförelse med vad konsumenten förväntade sig. Eller 

var den kanske riktad mot en annan åldersgrupp. Allteftersom konsumenten växer upp med 

olika damtidningar ökar kunskaperna om vilka som skulle kunna föredras framför andra. 

Därmed går konsumenterna inte genom alla stegen desto bättre de känner till produkten.  

Detta sätt att först lära sig om en produkt och sedan basera sitt tycke efter användandet är 

typiskt för sådana produkter som damtidningar. Deras karaktär och pris leder till lågt 

engagemang innan köpet. 

 

Kommunikationsverktygen används mest för att locka konsumenternas emotionella 

värderingar. Konsumenterna lockas med rubriker och titlar som får dem att känna på ett visst 

sätt. När en tidning ger tips om hur man kan gå ner ett visst antal kilon under en viss tid, kan 

den som länge försökt gå ner i vikt fyllas med hopp. Den som inte vet om hon tog i eller inte 

när hon löneförhandlade sist kan bli stolt över sig själv när hon läser om hur tufft man kan 

förhandla. Ett stort ämne i damtidningarna är relationer och om du inte vet vad han på jobbet 

egentligen tycker om dig kan damtidningarna hjälpa dig analysera varje ord och rörelse. Detta 

kan nog både leda till väldigt positiva känslor eller ren besvikelse139.   

Damtidningar kan också använda sig av morala aspekter. Amelia har till exempel hjälpt till 

med insamlingen till Rosa Bandet under flera år140. Genom att berätta för kvinnor om vad de 

kan drabbas av och låta de som drabbats få berätta, använder tidningarna sig både av morala 

och emotionella sätt att locka läsare. 

 

Ungefär en tredjedel av enkätundersökningens respondenter uppgav att de köper en 

damtidning när de ser något intressant på löpsedeln. De olika rubrikerna talar om vad 

tidningen innehåller. En sammanfattning på bara några få ord ges i varje rubrik. Några 

exempel är ”Dina kilon rasar!”141 och ”Så blir ditt 2006”142. Rubrikerna innehåller inga frågor 

konsumenten får fundera något extra på. Det finns inte heller några riktiga argument i 

rubrikerna. Varje rubrik i sig utgör ett argument för att köpa tidningen. Det starkaste får 

självklart störst plats i mitten. De andra argumenten skrivs i olika stilar och färger runtom.  

 

                                                 
139 Författarens egna reflektioner. 
140 www.amelia.se/om_amelia/amelia/ 
141 Amelia nr 1-2006 
142 Hennes nr 1-2006 



 52 

Det starkaste argumentet hör inte alltid ihop med ikonen, celebriteten. På detta sätt kan de 

kommunicera två saker samtidigt eller låta ikonen förstärka huvudrubriken. Om det finns en 

artikel om ikonen i tidningen utgör detta ett mindre argument för att köpa tidningen än den 

senaste upptäckten som också rapporteras. Då används ikonen med en rubrik i mindre storlek 

vid sidan om medan upptäcktens rubrik stor i störst stil. Skulle ikonen inte ha någon relevans 

för resten av tidningen innehåll kan strategiskt en vältränad modell användas när det står hur 

man kan komma i form, en framgångsrik modell när det handlar om karriär och så vidare.  

Framsidan på tidningarna är viktiga och inga smådetaljer får störa kommunikationen mellan 

konsumenten och framsidan. Retuscheringar är vanliga för att hindra detta143.      

 

Färger och illustrationer är väldigt viktiga för att fånga intresset hos konsumenterna. 

Årstidernas färger är ett alternativ. Det lockar mer om modellen på framsidan har på sig 

vinterkläder i decembernumret än om hon har en blommig klänning. Konsumenten ska känna 

att produkten är aktuell och fräsch. Torshall-Ayris pekar på att de alltid ska ligga ett steg före 

läsarna och ge dem något nytt att läsa.  

 

Framsidan av damtidningar illustrerar oftast en celebritet. Då konsumenterna lättare kan 

relatera till de olika celebriteterna kan de också relatera till tidningens innehåll. Celebriteterna 

är inte tidningens källor. Som frontfigur för källorna står oftast chefredaktörerna. Dessa 

skriver ledaren i början av tidningarna och de görs ett med tidningen. Inte sällan bär tidningen 

grundarens namn. Tidningen får en tendens att karakteriseras med grundaren som möjligen är 

eller har varit chefredaktör. Tidningen, grundaren och chefredaktören smälter samman. När 

chefredaktören får högt anseende bland konsumenterna och andra nyckelpersoner i samhället, 

stärks bilden av tidningen som produkt. Går det att lita på chefredaktören, går det att lita på 

tidningen. Även om denne inte är expert inom området, bildas en uppfattning om att hon 

kanske har varit i samma situation själv eller att hon i alla fall förstår. Tilliten till källan är 

väldigt viktig för att kunna kommunicera med konsumenterna. 

 

Damtidningarna använder sig främst av opersonliga kommunikationskanaler. Dock är den 

personliga kommunikationskanalen mun-till-mun-metoden en av de viktigaste. Denna kanal 

har den största verkan på konsumenterna. Positiva personliga rekommendationer kan skapas 

av intressanta artiklar, av gåvornas kvalitet, som att läppglansen verkligen glänser, eller av 

                                                 
143 www2.unt.se/articleskaktus/1,1686,AV_ID=401238-A=B,00.html 
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redaktionens personal, främst chefredaktören. Publika tal och samhällsengagemang från 

tidningens frontfigurer, skapar också positiva reaktioner gentemot tidningen som kan föras 

vidare mun till mun.  

De opersonliga kommunikationskanalerna analyseras för sig. 

 

5.2.2.1 Reklam 

Damtidningarna använder reklam i form av löpsedlar. Framsidan är det som trycks på 

löpsedlarna. Vissa mindre rubriker kan tas bort men de ser i princip identiska ut. Då det är fler 

som uppmärksammar tidningarna än de som köper dem – löpsedlarna är oftast uppsatta i 

anslutning till försäljningspunkten, som på fasaden, på en pelare eller på fönstren – får dessa 

inte väcka förargelse. Det har hänt att människor reagerar på modellernas utseende eller på 

vissa ord144. Som på omslagen används färger och texter för att uttrycksfull kommunikation. 

Utan att bli för mycket för konsumenten att hantera drar kombinationen av färger till sig mer 

uppmärksamhet.  

Andra typer av reklam som används är utomhusreklam. Dessa är dock mycket dyrare och 

använd sällan. De förekommer oftast när det är något större på gång. Hennes använde sådan 

reklam när be bytte format på tidningen. 

Bonniers och Egmont är stora förlag i Sverige. De publicerar ett antal andra tidningar än 

Amelia och Hennes. Dessa tidningar kan även använda de andra tidningarna som 

kommunikationskanaler. Förutom annonsering i andra tidningar tillhörande förlaget skickar 

de med mindre typer av flygblad med prenumerationserbjudanden. Detta är ett effektivt och 

billigt sätt att kommunicera. Amelia som även ger ut specialtidningar gör reklam för de olika 

tidningarna i de andra.  

Ett annat sätt att locka till köp av nästa utgåva är att sista sidan lämnas för annonsering av 

nästa utgåvas innehåll.  

 

De typer av reklam som används av damtidningarna kan sägas fylla reklamens objektiv vilka 

är att informera, övertyga och påminna. De informerar konsumenterna om innehållet, vad som 

finns tillgängligt för dem. De övertygar konsumenterna att köpa då de refererar till känslor 

och moral. De påminner genom att dyka upp framför konsumentens ansikte.  

 

                                                 
144 Författarens egna erfarenheter. 
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Reklamen gör det också mer rättfärdigat att köpa en produkt. Löpsedlarna så pass vanliga 

utanför affärerna att produkterna också känns vardagliga. Skammen och känslan av att vara 

dum är reducerade vid ett köp.    

 

Reklam som damtidningarna använder sig av är likt många andra reklamformer inte lika 

övertygande som personlig försäljning. Å andra sidan kan tyckas att tidningarna talar så pass 

mycket för sig själva genom omslaget att personlig försäljning bara skulle kännas överflödigt. 

Dessutom är tidningar inte den typ av produkt som lämpar sig för personlig försäljning. 

Möjligen att konsumenten kan rådfråga återförsäljaren om vilken tidning som passar utefter 

vissa önskade egenskaper, men den energin läggs sällan på ett impulsköp. 

 

Eftersom de använda reklamformerna sker envägs finns det en risk att tappa bort konsumenter 

på vägen. Ändå bidrar reklam både till långvariga och kortvariga kunder. Detta märks väldigt 

tydligt genom antalet prenumeranter. Enligt Fredlund finns det läsare som följt med Amelia 

sedan första början, för mer än tio år sedan145. Försök gjordes att mäta detta även hos 

respondenterna i denna studie. Dessvärre missuppfattades frågan och en tolkning av svaren 

skulle vara missledande i denna aspekt146.  

 

5.2.2.2 Säljkampanjer 

Tidningarna använder ofta säljkampanjer för att stimulera köp. Genom det ökade värdet ökar 

konsumenternas förmåga att köpa. Säljkampanjerna initierar snabba köp. De värdeökande 

produkterna leder till en mer märkbar och konkret differentiering av de olika tidningarna. 

Beroende på den produkt som erbjuds kan olika grupper lockas till ett köp. Som ett exempel 

kan kategorin på den pocketbok som medföljer locka en viss sorts läsare.  

Det görs alltid reklam för den medföljande gåvan på löpsedlarna. Detta har två effekter. Dels 

ökar reklamens attraktivitet genom att den kommunicerar ett högre värde. Dels kan den 

attrahera nya konsumenter som kanske inte alls funderat på tidningen, men lockas av gåvan. 

När de väl köpt och provat både gåvan och produkten kan åsikterna ändras. Dessa typer av 

kampanjer utnyttjas inte så ofta av tidningarna att konsumenterna skulle tappa intresset om de 

inte fick mer värde. Däremot leder de inte heller till långvariga relationer då det är väldigt lätt 

för konsumenten att byta tidningen mot ett annat alternativ. Det andra alternativet behöver 

                                                 
145 Se bilaga 2. 
146 Se bilaga 4. 
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inte alltid vara en annan tidning. Det kan helt enkelt vara något som tillfredsställer behovet till 

ett annat pris eller på ett annat sätt. 

 

Damtidningarna använder en blandning av säljkampanjsverktyg. Gratisprover kan skickas 

med från annonsörerna i tidningen i form av parfymer och krämer. Kuponger kan skickas med 

som ger rabatt på visst smink i någon kedjebutik som finns i hela landet. Premier147 och gåvor 

är dock vanligast. Det är dessa som kommer från källan och det är dessa som påminner 

konsumenten om tidningen, speciellt då tidningens namn står tryckt på varan. 

Damtidningarna skickar oftast med gåvor på somrarna. Diagram 2 visar att flest köper 

tidningar under denna period. En medverkande faktor kan vara att flest har semester på 

somrarna och då mera tid till avkoppling med en tidning. 

 

5.2.2.3 Public Relations 

Vissa damtidningar använder sig mer än andra av PR som kommunikationskanal. Genom 

olika samhällsengagemang skapar chefredaktörerna främst ett rykte som tillämpas tidningarna 

på gott och ont. Chefredaktörerna som källa till tidningarnas innehåll såväl som egenskaper 

har mycket ansvar. När de ombads intervjuer till denna studie tackade båda ja med intresse. 

De talade varmt men formellt om tidningar. Detta är ett sätt att utföra PR. 

Publik Relations en kommunikationskanal gentemot vilken det finns mindre agg än mot andra 

traditionella sådana. Även om det finns ett syfte bakom varje aktion ses inte PR-kampanjer 

lika mycket som säljverktyg. Tack vare verktygens art kan flera andra nås vilka inte gör det 

via löpsedelsreklamen.  

Det som kommuniceras kommer direkt från källan, även om det också här är en fråga om 

ensidig kommunikation. Det som kommer från källan anses mer trovärdigt. Att Adamo 

kämpar med Rosa Bandet är att kämpa för ett högre syfte och detta ger ett emotionellt värde.  

 

Ett sätt att använda PR är att samarbeta med pressen. De olika chefredaktörerna har verkat 

länge i branschen och vet hur man får den andras uppmärksamhet. Amelia har som tidigare 

nämnts ett samarbete med gratistidningen City. De artiklar som publiceras i City är tydligt 

märkta med ”I samarbete med Amelia”. Amelia skrivet med samma färg och typsnitt som 

logotypen antyder. Även Hennes har låtit intressanta artiklar publiceras i annan press.  

 

                                                 
147 Även premier kommer i det följande att refereras till som gåvor. 
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Andra verktyg är tal och andra evenemang. Ett bra exempel på detta är olika priser som 

tilldelas chefredaktörer för deras prestationer. Adamos lista över priser är lång och detta har 

gett resultat. Trots att hon sedan en tid tillbaka inte längre är chefredaktör har hon 

åstadkommit mycket hennes tid. Hon slutar inte med detta nu heller. Hon kan höras på 

Arlanda Express, bara för att välkomna tillbaka, och för att påminna om att köpa senaste 

numret av Amelia på pressbyrån så fort tåget stannat.  

 

En hemsida är ett annat PR-verktyg. På hemsidorna kan fel i tidningen rättas snabbt genom 

notiser och skulle tidningen drabbas av någon större skandal kan ett personligt meddelande 

med förklaring till konsumenterna snabbt läggas ut.  

Fredlund har efter att hon tagit över som chefredaktör skrivit ett inlägg om det förtroende hon 

fått från Adamo, om de förändringar som kommer att ske och att hon önskar hålla de starka 

banden med alla läsare148. Detta är ett formidabelt exempel på användningen av PR som 

kommunikationsverktyg. Genom att referera till den ursprungliga källan, förklara och visa 

öppenhet för skapande av tillit för även henne kommunicerar hon med konsumenterna. De 

befintliga stannar kvar för att ge henne en chans och nya lockas av de förändringar som 

kommer att ske.    

 

5.3 Beteenden  

I denna studie har både mänskliga beteenden och köpbeteenden berörts. 

 

5.3.1 Naturlagar 

Dahlén menar att människors beteenden kan förutsägas genom naturlagarna. Reciprocitet är 

en sådan naturlag som damtidningar ofta utnyttjar. Genom att ge en gåva kan de skapa 

tacksamhetskänslor hos konsumenterna. Tacksamheten leder till att konsumenten vill ge något 

tillbaka. Ett återköp är ett sätt att ge tillbaka något till företaget.  

Ett annat sätt på vilket damtidningar använder reciprocitet är att de gör sig tillgängliga för 

konsumenterna genom att uttrycka att de lyssnar. Båda chefredaktörerna menar att 

damtidningen ska kännas som en extra väninna. För kvinnor är det viktigt att känna sig 

hörda149. När de känner att damtidningarna lyssnar, händer det väldigt ofta att de skriver till 

                                                 
148 www.amelia.se/om_amelia/ 
149 Genomgående antagande i ”Män är från Mars, kvinnor är från Venus” av John Gray. 1992  
   Brombergs förlag AB. 
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dem. På intervjuerna uttrycktes det att läsarna ofta hör av sig med tips och råd. Detta är deras 

sätt att ge något tillbaka då de är tacksamma för att någon lyssnar.  

Bland respondenterna i enkätundersökningen var det bara två av de 33 svaranden som hade 

skrivit till någon damtidning någonsin. Det var också väldigt få som relaterade till 

damtidningen som en extra väninna150. Detta kan både bero på att respondenterna inte utgör 

något representativt urval av hela populationen, men också att det är få som har den där 

speciella relationen till damtidningarna medan relationen är allt starkare.    

 

Den andra naturlagen, likhetsprincipen, används också till stor grad i damtidningarna. Denna 

princip har berörts tidigare i promotionsavsnittet. På varje omslag figurerar en celebritet. 

Människor tycker bättre om celebriteter som liknar sig själva. Då minsta attribut eller 

egenskap hos celebriteten kan påminna om dem själva blir konsumenterna mycket mer 

positivt inställda till produkten. När damtidningarna använder mer ”verkliga” celebriteter, det 

vill säga att de är svenskar, att de har barn och så vidare, blir det mycket lättare för 

konsumenterna att identifiera dessa med sig själva151.      

 

5.3.2 Människan i vardagen 

Människan följer till stor del samma vardagliga rutiner från dag till dag. Några av dessa är att 

vakna vid en viss tidpunkt, att åka bil till arbetet, att laga middag på kvällen. Nu ska 

damtidningen som en impulsvara sättas in denna rutinerade vardag.  

En av anledningarna till att rutiner skapas är att en viss aktivitet upprepas. Om en kvinna 

köper en damtidning varannan vecka som avkoppling blir det en rutin. Nästa gång kvinnan 

står i affären och letar ett något avkopplande vet hon precis vilket alternativ hons ska välja. 

Hon behöver inte lägga någon energi och tid på att välja produkt för hon har redan provat på 

damtidningar innan. Hon kan också känna sig säkrare med sitt val för att det fungerade förra 

gången. Risken för att produkten inte ska fylla sitt syfte känns mindre då produkten testats 

tidigare. Detta leder till att tidningen vinner mot andra konkurrenter som inte erbjuder samma 

produkt. Omvänt kan rutinen också leda till att konsumenten börjat med någon annan produkt 

och det är damtidningen som förlorar i konkurrensen på grund av den trögrörlighet som följer. 

 

Läsandet ger en viss kontroll över tillvaron tillkonsumenten. Kontroller består i att det är 

konsumenten och tidningen som gör ett utbyte. Läsandet innebär ingen situation som inger 

                                                 
150 Se bilaga 5. 
151 Jill Johnsson på omslaget till Hennes nr 1-2006 är ett exempel. 
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känsla av förlorad kontroll, som att stå och prata framför en folkmängd eller att åka flygplan. 

Kontroll över tillvaron ges också när konsumenten läser om hur andra har det och hur hon 

själv skulle kunna ha det.  

Tidningarna kan också inspirera till att ta kontroll. De vill inspirera och peppa kvinnor i deras 

beslut. Amelia till exempel vill vara ”ditt tändstift i vardagen”152. Bland respondenterna 

förväntades en högre andel som ansåg sig inspirerade och peppade av damtidningar. 

Damtidningar tar upp ämnen som skapar förståelse och hjälper dem som kan relatera till 

ämnet. Det är främst inom områden som jobb och karriär som de inspirerar och peppar. Alla 

kvinnor vill inte bli karriärkvinnor.    

 

Människan tycker inte om att lägga alltför mycket tid på ett beslut. Det är viktigt att produkten 

är placerad i anslutning till ett köpbeslut. Damtidningarna är oftast placerade vid kassan. Den 

som planerat sitt köp kan räkna ut innan hon kommit fram till kassan om hon har råd med 

tidningen också. Den som inte planerat köpet kan i sista sekund se något som fångar hennes 

intresse på omslaget. Andra kan bli påminda om något de såg på löpsedeln innan de gick in i 

affären.  

I pressbyråer, på bensinstationer och liknande bekvämlighetsaffärer omfattar tidningsstället en 

större del av en vägg. För den som vet vad hon vill ha är det lättare att söka sig till den väggen 

och för de andra som inte vet är väggen relativt svår att missa på grund av stället med alla 

färgglada omslag som täcker den. Allt detta bidrar till att konsumenten inte behöver leta runt i 

butiken för att hitta produkten. Hon sparar tid vilket betyder mycket.  

 

Den reklam damtidningar använder sig av är inte svår att förstå. Löpsedlar har länge använts 

för att göra reklam för dag- och kvällspress såväl som för vecko- och månadspress. 

Rubrikerna kräver inte heller någon energi för förståelse. De består inte av kluriga frågor. 

Detta gör att konsumenterna inte behöver spendera tid på att tänka huruvida de förstår vad 

innehållet kommer att handla om eller inte. De känner sig inte heller fördummade för att de 

inte skulle förstå. Rubrikerna är korta och koncisa. Detta skulle kunna tolkas som att läsaren 

fördummas genom att göra rubrikerna för enkla. Skulle rubrikerna vara längre skulle det ta tid 

att läsa dem och konsumenten skulle känna sig fördummad då det kan anses som försök till 

förklaring. Dessutom är det inte det konsumenterna är ute efter. En tredjedel av 

                                                 
152 www.amelia.se/amelia_hor_dig/ 
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respondenterna tyckte att tidningarna är tråkiga och att de mest läser de kortare citaten och 

tittar på bilderna153.    

 

Eftersom minnet är kort är det en stor fördel för damtidningarna att vara placerade nära kassan 

eller utgången. Påminnelsen kommer där det inte finns någon återvändo och produkten så gott 

som läggs i handen på konsumenten.  

Människans känslosamhet gör också att konsumenten köper en tidning utan att riktigt veta om 

varför. En viss känsla kan ha skapats i samband med att hon såg löpsedeln. Denna känsla 

intalar konsumenten att köpa tidningen, utan att veta vilken känsla som kommit till uttryck. 

Även mun till mun rekommendationer kan finnas i baktankarna. Då är det inte alltid något på 

omslaget som lockar utan titeln på tidningen kan räcka för ett köp. 

 
5.3.3 Behov och tillfredsställelse 

Teorin säger att konsumenterna attraheras av löften och hålls av tillfredsställelse. Är 

konsumenten inte nöjd med produktens prestation sker inga återköp. Relationen mellan vad 

konsumenten förväntar sig av en produkt och vad hon efter nyttjande upplever som dess 

prestation leder till olika grader av kundtillfredsställelse. Det konsumenterna förväntar sig av 

en damtidning är att den ska vara roliga, spännande och underhållande154. Redaktörerna 

varierar detta med en dos av allvar genom aktualiteter och samhällsreportage. Även om 

damtidningarna ska vara underhållande måste de vara aktuella. Skulle de bara vara roliga 

skulle de inte längre vara damtidningar. De skulle då klassificeras som komeditidningar.   

Inslaget av allvar är också en del av det konsumenterna förväntar sig. En stor andel av 

respondenterna angav att de kunde relatera till de ämnen som damtidningarna berör155.   

Prestationerna kan därmed antas stämma med förväntningarna. Om prestationerna uppfattas 

högre än förväntningarna framgår inte riktigt. Det räcker dock med att konsumenterna är 

tillfredsställda för att det ska ske återköp.  

Att kundtillfredsställelse är viktigt då det är billigare att behålla befintliga kunder än att 

attrahera nya märks genom att prisreduktioner kan erbjudas de som prenumererar. Längre 

prenumerationer leder till högre prisreduktioner.  

 

                                                 
153 Se bilaga 5. 
154 Se bilaga 5. 
155 Se bilaga 5. 
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5.3.4 Mänskliga förhållanden 

Marknadsföring baseras till viss del på fysiska, sociala och individuella behov. Fysiska behov 

är sådana som sömn och mat. Där kan damtidningar inte bidra mycket med tillfredsställelse. 

Sociala behov är sådana som grupptillhörighet och omtanke. I detta avseende kan 

damtidningarna bidra med tillfredsställelse. Ämnena behandlas ur kvinnoperspektiv vilket kan 

få läsarna att känna att det finns fler som dem och att de är en del av något. Läsarna får genom 

eget initiativ ta del av varandras historier. Omtanke visas också genom att chefredaktörerna 

läser breven som de får och menar att de bryr sig. Individuella behov kan tillfredsställas med 

hjälp av damtidningarna inte genom damtidningarna i sig. Genom att anamma och 

vidareutveckla det som står i tidningarna kan konsumenten utveckla sin kunskap eller visa sig 

själv.  

 

Konsumentköp är starkt påverkade av andra faktorer än de rent marknadsmässiga.    

Tidningsläsandet generellt i Sverige som i många andra länder är en kulturell företeelse, från 

morgontidningen vid frukosten till kvällstidningen efter middagen.  

Mångfalden bland människor delar in dem i subkulturer och i sociala klasser. Subkulturer och 

socialklasstillhörighet är inte avgörande för huruvida damtidningar köps eller ej i ett samhälle 

där tidningsläsande är en del av kulturen. Grupperingarna blir mer avgörande för valet av 

damtidning då varje tidning tilldelas vissa mer specifika egenskaper. Hennes är mer 

trendmedvetet med fokus på tillgänglighet. Amelia vill hjälpa, inspirera och informera om hur 

man får ihop allt i livet. Tidningarna har mycket gemensamt, men de är ändå olika. 

Grupper är en social faktor som har mer påverkan på ett köp än familjen när det gäller 

damtidningar. Resten av familjen har oftast inte lika stort intresse i tidningen som till exempel 

arbetskamraterna. En tidning i lunchrummet kan skapa vilda diskussioner och leda till köp på 

grund av de känslor som bildas i samband med diskussionerna.  

Referensgrupper kan bidra till att en damtidning köps för att med hjälp av den komma 

referensgruppen ett steg närmare.  

Damtidningarna kan locka olika roller varje konsument spelar. I ett nummer skrivs det om 

moderskap och detta lockar mammor. I ett annat nummer skrivs det om syskonkärlek och 

detta lockar de som har ett syskon.  

 

De personliga faktorerna ålder och livscykel-stadie har stor påverkan på köp av damtidningar. 

För det första vänder de sig till en viss åldersgrupp. Åldersgrupperna är väldigt breda men de 

täcker in vissa livscykelstadier som inte är speciellt sannolika i andra åldrar. De stadier som 
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kan tillämpas från och med 20 års ålder innefattar relationer, familj, jobb och karriär i allt 

högre grad. Efter 50 års ålder börjar pensionen närma sig och därmed helt andra möjligheter. 

Tidningarna vänder sig till en åldersgrupp för vilka de berörda ämnena är aktuella. Beroende 

på utvecklingen av kvinnobefolkningen kan försäljningen hamna i dalar eller på toppar. 

Eftersom damtidningarna vänder sig till bred åldersgrupp påverkas försäljningen inte lika 

dramatiskt som andra åldersbaserade produkter. På Statistiska Central Byråns hemsida156 kan 

man genom att ange prefererade åldrar, kön och årtal få fram statistik över förändringar i 

befolkningen. Det märks att kvinnobefolkningen har följt en jämn utveckling de senaste åren.   

 

Personlighet och livsstil är två personliga faktorer som attraherar konsumenter utöver 

åldersklasserna. Detta kan kompensera för det faktum att alla kvinnor mellan 20 och 50 år inte 

läser damtidningar. Intressena leder till skilda val av tidningar. Fredlund menar att 

konsumenterna gillar Amelias karaktär. Att det är därför de köper den. Åldern är en sekundär 

faktor157. Konsumenternas personligheter liknar Amelias karaktär och deras livsstil stämmer 

med de ämnen som berörs i tidningen.  

Av de psykologiska faktorerna är det främst tro och attityder som påverkar köp. 

Damtidningarna kan genom sina starka åsikter förstärka attityden hos konsumenten. En 

människa söker gärna en bekräftelse på hennes tro och attityd. När dessa bekräftas av 

damtidningar som berör tusentalts kvinnor kan effekten starkt leda till köp. Damtidningarna 

vänder sig också till kvinnor som delar tidningen attityd på något sätt. Anser man att kvinnors 

plats är i hemmet är det nog inte så lockande att läsa en tidning som uppmuntrar till att ”kräva 

snopplön”158.  

Attityder skapas genom lärande och lärandets utveckling beror till stor grad på kulturen och 

viljan att lära. Därmed kan sägas att alla de kulturella, personliga och psykologiska faktorerna 

samspelar och leder till ett köp. Faktorerna väger också olika starkt i olika situationer vilket 

kan öka eller minska benägenheten till att köpa en damtidning.  

 

 

                                                 
156www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=tansss&xu=C9233001&omradekod=BE&omradetext=B
efolkning&lang=1 
157 Se bilaga 2. 
158 Kampanj utförd av amelia för att uppmuntra kvinnor att kräva samma lön som män. Uppgift från Ann        
  Fredlund. 
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5.3.5 Köpprocessen 

Damtidningar är impulsvaror och det behövs inget större behov för att leda till ett köp. 

Damtidningarnas olika nytta för kunden kommer här att sättas i konkurrens med andra varor 

för att analysera köpprocessen. Damtidningar berör ofta ämnena vikt, kropp och hälsa. En 

kvinna som vet att det snart är sommar och bestämmer att hon måste gå ner i vikt för att 

kunna ta på sig bikinin hon såg i förra numret av damtidningen hon läser, utvecklar ett behov. 

Ett behov av att gå ner ett visst antal kilon. Därmed börjar hon söka information om vilka 

alternativ det finns. Hon kan börja träna på gym. Hon kan köpa en trampmaskin och trampa 

framför teven eller cykla till jobbet. Hon kan också prova på en påkostad diet eller helt enkelt 

sluta äta. Alla dessa alternativ innebär olika kostnader, olika nivåer av energi och de påverkas 

också av andra kulturella, personliga och psykologiska faktorer. Ett alternativ är att följa den 

kombination av rätt mat och rätt träning som finns i en damtidning för vilken hon såg en 

löpsedelsannons när hon handlade. Damtidningen kostar inte så mycket, hon behöver inte 

spendera någon tid på att välja bland gym eller trampmaskiner och skulle självdisciplinen som 

krävs inte finnas har hon inte förlorat lika mycket som ett gymkort kostar.         

Köpbeslutet kan påverkas av andra i konsumentens omgivning som gått ner i vikt på andra 

sätt. Konsumenten kan också välja ett annat mindre värdegivande alternativ, som att köpa ett 

gymkort istället för en trampmaskin för att hon påverkas av en väninna som kan göra henne 

sällskap där.  

Köper konsumenten tidningen och genom för metoden korrekt och behovet tillfredsställs, 

finns det en stor chans att hon köper damtidningar även i framtiden.   

 

Köp av damtidningar kan också karakteriseras av ett variationssökande. Teorin säger att detta 

inte behöver bero på att produkten inte tillfredsställer behovet. En bok kan fylla samma 

funktion som en tidning. Likaså en film. Detta beror på att de alla är differentierade produkter 

som kräver lågt engagemang. Ett sätt att ändra variationssökandet till vaneköp är att öka 

köpfrekvensen. Att ha produkten nära kassan är ett bra alternativ.  

 

Tillfredsställelse med en produkt beror till viss del på vad som utlovats från producentens sida 

om produktens prestationer. För damtidningar är detta inte lika viktigt som konsumentens 

egna erfarenheter av tidningen. En konsument som lyssnat på råd som inte fungerar i 

praktiken låter bli att ta till sig dessa nästa gång. Tidningarna berör så pass vida 

ämnesområden att de alltid ska kunna locka på något sätt. Detta är vad chefredaktörerna 

anser. Mer än hälften av respondenterna tyckte att de tar upp samma saker om och om igen.  
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Ett sätt att undersöka intresset och lojaliteten bland läsarna är läsarundersökningar. Dessa är 

dyra och utförs inte alltför ofta men de är ett verktyg som damtidningarna tillämpar. I övrigt 

uppmuntrar tidningarnas redaktörer läsarna att höra av sig med synpunkter och råd om 

förbättringar, både på hemsidan och i tidningen.  
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6. Resultat 

Resultatet avser svara på syftet ställt i början av studien. Syftet var att genom att undersöka 

damtidningar som produkter och orsaken till varför kvinnor köper dessa. 

Problemformuleringen avsåg vilken den grundläggande orsaken är till återköp av 

damtidningar. 

 

Det finns inte en grundläggande orsak till varför kvinnor köper damtidningar. Det finns 

betydligt fler än så. Damtidningar är produkter som karakteriseras av impulsköp. Ändå kan ett 

nytt nummer planeras att köpas av de lojala kunderna. 

  

• Det krävs inte mycket tid och energi innan ett köp.  

• Tillgängligheten är stor då damtidningar finns att köpa i såväl de centrala delarna av 

städer och i bostadsområden som på vägarna genom återförsäljarnas spridning. 

Konsumenten kan till och med få dem i brevlådan.  

• Kundvärdet kan antas vara positivt för damtidningar. De erbjuder mycket och ofta för 

en liten kostnad. Detta leder till att damtidningar kan konkurrera med många andra 

dyrare substitut för att nå tillfredsställelse. 

• Olika säljkampanjer motiverar till köp genom ökat värde samtidigt som de ger 

variation.   

• Omslaget på damtidningar har en enorm attraktionskraft genom kombinationer av 

rubriker, färger och celebriteter.  

• För att påminna konsumenten sätts reklamen utanför försäljningsstället och tidningen 

innan kassan. Det gör det svårare att missa den.   

• De ämnen som berörs karakteriseras både av allmänt intresse och mer specifika 

intressen, men fortfarande intressanta för allmänt kännedom. 

 

Kvinnor finner ett värde i damtidningar för att de kan identifiera sig själva med dem och ta till 

sig av innehållet. Behovet kan vara omedvetet men damtidningen kan tillfredsställa den.  

På ett lättsamt, underhållande och aktuellt sätt får de kvinnor att känna sig sedda och hörda. 
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7. Slutsats 

 
Kvinnor köper damtidningar och har gjort det sedan de kom ut för tio år sedan. Damtidningar 

är ett sätt att komma bort från vardagen samtidigt som man får hjälp med den.   

 

Marknadsföringen tilltalar emotionella och morala känslor vilket lättare fångar 

uppmärksamhet. Människor relaterar till det de ser.  

 

Kvinnor köper tidningar för att de vill bli hörda och sedda. Ett utbyte av erfarenheter pågår 

mellan läsarna genom reaktionen. För en billig slant kan kvinnor läsa om andra kvinnor. 

Det betyder mycket att veta att man inte är ensam.  

 

Damtidningar erbjuder mer än bara en tidning. Gåvorna gör det extra spännande att köpa 

tidningen. 

 

Damtidningarna är också lättsamma och underhållande. Detta behövs som kontrast till den 

rutinmässiga vardagen.  
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8. Kritisk granskning 

En aspekt av kritik kan riktas mot författaren. Egna erfarenheter inom området har lett till 

vissa ifrågasättanden och generaliseringar. I den mån författaren varit medveten om de egna 

reflektionernas inverkan har belägg för dessa sökts. I de fall inga belägg funnits har 

reflektionerna refererats i noterna. 

 

Då detta är delvis en kvalitativ studie måste läsarna hålla i minne att tolkningarna i analysen 

bär spår av författarens jag och att det finn möjlighet till alternativa tolkningar. 

 

Under intervjuernas gång och tack vare den öppenhet som visats från chefredaktörernas sida, 

har flera andra följdfrågor ställts som inte fanns med i den ursprungliga intervjun. Dessa har 

inte redovisats i intervjuredovisningarna. De svar som ändå har använts i studiens analys har 

istället refererats till källan.  

 

En stor del av empirin består av ”säljtext”. Det som sades på intervjuerna stämde mycket med 

texterna på tidningarnas hemsidor. Vid analys av sådan empiri krävs en försiktighet som tar 

hänsyn till relevansen för syftet. I denna studie har denna empiri varit givande i sig då det är 

just försäljningen som ifrågasätts.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Namn och befattning. 
 
2. Hur länge har Ni haft denna tjänst samt hur länge har ni varit i branschen? 
 
3. Hur ser standard modellen ut på en damtidning och vad är det som kan skilja sig? 
 
4. Vilken skulle ni säga är er affärsfilosofi, anledningen till att er tidning finns till? Innehåller 
den kundens behov och önskan? Hur skulle ni beskriva er tidning med tre värdeord? 
 
5. Vad motiverar era val av tidningens innehåll? Bidrar läsarna med idéer och/eller ställer upp 
som ”reportageobjekt”? 
 
6. Vilken skulle ni säga är er tidnings nytta för läsaren? 
 
7. Vilka resurser lägger ni på att ta reda på läsarnas behov och till den grad ni tillfredsställer 
dessa behov? (På vilka andra sätt än genom försäljningssiffror – återköp – kan 
kundtillfredsställelsen mätas?) 
 
8. Vilken typ av marknadsföring använder ni er av? 
 
9. Hur stor del av era kunder skulle ni säga består av nya läsare? (vill veta livslängden på 
kundrelationen) 
 
10. Vilken är andelen prenumeranter av era läsare och vilken är åldersfördelningen på dessa? 
Ger ni bort prenumerationer? 
 
11. Hur generaliserar ni kvinnor i åldrarna 20-50år för att kunna ge en tidning som vänder sig 
till alla dessa? 
 
12. Hur kategoriserar ni kvinnorna för att kunna erbjuda något till varje läsare? 
 
13. Vilken tror ni är den största faktorn bakom läsarnas kontinuerliga köp? Ange minst tre och 
i betydelseordning. 
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Bilaga 2: Intervju med chefredaktören på Amelia.  

2005-12-05 

Chefredaktören på Amelia är sedan 1a juni 2005 Ann Fredlund. Hon har tidigare varit chef för 

Amelias specialtidningar i cirka ett år. Sammanlagt har hon verkat i branschen i 20 år.  

 

För Ann Fredlund innehåller en standardmodell många olika delar. De vanligaste är mat, 

mode, skönhet och hälsa samt reportage om aktuella personer och celebriteter. Vad som 

skiljer Amelia från standardmodellen är att de enligt Fredlund har en del där de specifikt 

skriver om män ur ett kvinnoperspektiv. Andra karakteristika för Amelia är att den har ett gott 

humör, tar upp roliga saker och tar ställning för kvinnor. Amelia gör också utblickar i världen 

där de tar upp ämnen som berör kvinnor.  

 

Fredlund ville förklara Amelias affärsfilosofi med att Amelia kom till för att det inte fanns 

något liknande på marknaden innan. För ungefär 10 år sedan då Amelia startades hade 

kvinnors situation ändrats en hel del sedan tidigare och det fanns inte någon tidning med 

vilken kvinnor över 30 år kunde identifiera sig med i läsandet. Amelia blev som Fredlund 

beskriver det: ”en megafon för kvinnor”. Genom att ta upp ämnen som arbete och 

jämställdhet, relationer och familjeliv blev Amelia en tidning som varnliga kvinnor kunde 

relatera till och inspireras av. Enligt Fredlund ska Amelia vara ett tändstift i vardagen. Den 

ska beröra, uppröra och vara engagerad.  

För att kunna komma kunderna närmare sitter redaktionen ute i landet. Det faktum att större 

delen av redaktionen består av kvinnor underlättar en del också. Läsarna i sin tur bidrar med 

en hel del. De hör av sig med idéer och tidningen innehåller ofta reportage i vilka läsarna 

medverkat.  

 

Amelia innehåller många olika avdelningar för att säkert kunna vända sig till en bred krets. 

Enligt Fredlund är det typiskt för Amelia att ta upp alla möjliga ämnen utifrån läsarna vilka är 

kvinnor mellan 25 och 50 år. En annan aspekt av Amelia är att den bevakar omvärlden ur ett 

så kallat Ameliaperspektiv. Den tar upp nya böcker, filmer och andra kulturhändelser så väl 

som nyheter som just dess läsare kan vara intresserade av.  

Den nytta Amelia tillför läsaren är enligt Fredlund att inspirera och guida till bra val i livet. 

Om läsaren har något problem i vardagen ska hon genom något hon läst i Amelia både få 



 71 

energi till att ta tag i problemet och råd till hur man går vidare. Amelias läsare ska känna sig 

sedda och starka i sig själva.   

 

Förutom att konstant mäta försäljningssiffror, är det inte mycket Amelia kan göra för att ta 

reda på livslängden på kundrelationerna. De har för närvarande en upplaga på lite mer än 

125 000 exemplar av vilka hälften går till prenumeranter.  

Under Amelias totala livstid har det två gånger, med fem års mellanrum, gjorts så kallade 

Opus-undersökningar. Dessa läsarundersökningar är dock väldigt dyra. Just därför genomförs 

de inte oftare. Däremot framkommer det genom dessa undersökningar allt som är av intresse 

för redaktionen och tidningens fortlevnad.  

Amelia lägger inte någon större vikt vid marknadsföringen av tidningen. Den främsta 

marknadsföringen sker i själva tidningen genom att på sista sidan ta upp innehållet i 

nästkommande nummer. Amelia har den fördelen att den i sina specialtidningar kan göra 

reklam för huvudtidningen och tvärtom. Förutom detta finns det ständigt medskick i 

tidningarna med prenumerationserbjudanden. Det kan hända att tidningen genomför större 

kampanjer 1-2 gånger per år med utomhusaffischer och på bussar. 

 

Amelia har en stor del prenumeranter. Enligt Fredlund finns det ett tusental läsare som har 

följt med ända sedan starten för 10 år sedan. De prenumeranter som slutar prenumerera får 

efter ett tag nya prenumerationserbjudanden. Medelåldern på prenumeranterna ligger på 

ungefär 35 år. Medelåldern har ökat lite under den senaste tiden och detta beror på att läsarna 

hänger kvar. Annars har tidningens läsare en stor spridning i åldrarna både uppåt och nedåt.   

Det är något svårare att avgöra livslängden på nya läsare men Fredlund uppskattar att snittet 

ligger på 11-12 nummer per läsare.  

Amelias har många läsare över 50 år och även en del under 20 år. Fredlund anser att 

anledningen till hur länge en kvinna hålls kvar som läsare av tidningen är beroende av hur 

länge hon tilltalas av det som är Amelia.     

 

Då Amelia vänder sig till en bred krets är en viktig fråga hur den generaliserar kvinnor i 

denna breda åldersgrupp för att kunna tillfredsställa alla läsare. Fredlund anser inte att det går 

att generalisera kvinnorna. Amelia tar upp allt. Finns det något som kan beröra enbart väldigt 

få kan det tas bort, i övrigt tas allt med. Då Amelia kommer ut varannan vecka, menar 

Fredlund att de kan göra en så bred tidning som verkligen kan ta upp allt som den tror berör 

dess läsare – det finns inga tabun enligt henne.  
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En annan viktig fråga berör hur Amelia kategoriserar dess läsare för att kunna erbjuda varje 

enskild individ det just denna behöver. Fredlund säger med ens att det är livsfarligt att 

kategorisera dess läsare, för att inte tala om omöjligt. Hon menar att man måste ta med lite om 

varje och därmed skapa en mix för alla. Om tidningen tar upp ett ämne i ett större reportage 

ser man till att resten av tidningen inte tar upp samma ämne och desamma gäller för 

nästkommande nummer. Det är väldigt viktigt att det finns något i varje nummer som alla kan 

relatera till. 

 

De faktorer vilka Fredlund tar upp som de största till kundernas kontinuerliga köp är bland 

annat att tidningen som tidigare nämnt berör, upprör och engagerar, samt att den genom sitt 

tydliga koncept får läsaren att känna en väldigt nära relation till tidningen. Fredlund 

poängterar även att tidningen har haft en jämn kvalitet under alla år.  
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Bilaga 3: Intervju med chefredaktören på Hennes.  

2005-12-08 

Chefredaktören på damtidningen Hennes, Maria Torshall-Ayris, har haft sin position sedan 

augusti 2004. Innan dess arbetade hon som redaktionschef och hon har varit branschen sedan 

tidigt 80-tal. 

 

Formen på en damtidning enligt standard är för Maria Torshall-Ayris en tidning som 

innehåller mode i varierande grad. Det brukar finnas med en så kallad reality-historia – i 

Hennes heter den Hennes Historia – vilken tar upp ett fall från verkligheten som berör en 

kvinna. Andra vanliga inslag är intervjuer med aktuella celebriteter, inslag av kulturella 

händelser, mat och inredning. Skönhet och mode är de två viktigaste benen på vilka en 

damtidning står. Torshall-Ayris menar att ingen vill vara standardtidningen då segmentet är 

väldigt stort och det blir svårt att nischa sig. Det som är unikt för Hennes är enligt henne att 

hennes har ett unikt tilltal. Tidningens underrubrik är ”Inte som andra, mer som du”., och 

detta ska kännas i tidningen.  

 

Tidningen beskrivs som personlig, nära och ärlig. Som exempel på nära nämner Torshall-

Ayris att modereportagen alltid har bra trendkoll, att kläderna som ingår i reportagen 

innehåller en bra prismix och är lätta att få tag på – alltså något för alla. De kläder som tas 

med och likaså de skönhetstips som ges, både gällande smink och gällande hår, ska vara 

användningsbara.  

Hennes beskrivs även som en tidning som ger svar och har respekt för läsaren. 

Chefredaktören läser personligen all e-post och svarar på dessa. Affärsfilosofin är att Hennes 

är en svensk damtidning som görs av svenska kvinnor för kvinnor i Sverige. Detta är väldigt 

viktigt för Torshall-Ayris då detta ökar känslan av närhet för läsarna. I denna aspekt jämförs 

Hennes med en lillasyster i tidningsbranschen där det finns många internationella utgåvor 

med internationella reklamer och reportage. 

En annan viktig del av tidningen är den identifikationsrelation den skapar med läsaren. 

Samtidigt ska Hennes hela tiden ligga steget före för att tillföra kunden något nytt och fräscht.   

När Torshall-Ayris får brev från läsarna där det står att tidningen känns som en väninna, vet 

hon att hon har lyckats. Det är trots allt hon som har sista ordet gällande allt som berör 

tidningen.  
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Tidningen ska konstant innehålla en bra blandning av olika ämnen. Torshall-Ayris jämför 

tidningen med en maträtt där ingrediens görs olika starka i olika nummer. Trendkollen är den 

största faktorn som motiverar valet av innehåll i Hennes. Det viktigaste är att den blandning 

som tidningen utgörs av känns rätt och aktuell. Torshall-Ayris poängterar läsarnas betydelse 

och menar att utan dessa skulle tidningen inte finnas till. Läsarna bidrar till stor del till de 

olika reportagen och Hennes har sedan en tid tillbaka även börjat använda läsare som 

modeller i tidningen. Enligt Torshall-Ayris har tusentals anmält sig och hittills har ett tjugotal 

kvinnor medverkat.   

 

Den nytta Hennes tillför sina läsare är att den är underhållande och som Torshall-Ayris 

uttrycker det: ”en förströelse i bra benämning”. Hon beskriver också Hennes som en tidning 

man sparar. Detta då Hennes ska verka som en inspirationskälla i väldigt hög grad gällande en 

hel rad olika områden, vilka alla tas upp en efter en i tidningen. Tidigare nämndes att skönhet 

och mode är de två ben tidningen står på men även det som berör jobb och karriär är en 

grundsten. Torshall-Ayris berättar att hon själv vet hur det att vara kvinna i dagens samhälle 

och att hon använder sig till stor del av egna erfarenheter i arbetet.  

 

På Hennes försöker man göra läsarundersökningar en gång per år. Tidningen har också en 

läsarpanel på Internet för att kontinuerligt hålla sig uppdaterad om läsarnas åsikter angående 

tidningen. Enligt Torshall-Ayris läggs det mycket energi från redaktionens sida på att ta reda 

på vad folk tycker. I övrigt mäts den grad till vilken tidningen tillfredsställer läsarnas behov i 

form av försäljningssiffror. 

Själva tidningen i butik samt löpsedlar anser Torshall-Ayris vara den bästa marknadsföringen 

för denna produkt. I övrigt har Hennes inga resurser till tv-reklam, reklam på pelare och 

dylikt. Tidningen använde sig av pelarreklam i april 2004 i samband med nylanseringen av 

tidningen. Andra former av marknadsföring som Hennes använt sig av är till exempel att 

medverka i tv-reklam för pressbyrån. Även då Tidningen utför undersökningar som 

kvällspressen kan vara intresserade av kan det hända att dessa släpps iväg till dem. För 

Torshall-Ayris är den viktigaste marknadsföringen mun-mot-mun-metoden. Då det är en stor 

spridning på Hennes-modellerna runt om i landet, ses det som positiv marknadsföring då 

lokaltidningar vill skriva om dessa modeller. 

 

Hennes är en rikstäckande tidning med 40 % av läsarna i storstäderna och 60 % av läsarna på 

landsbygden. Det är svårt att säga hur stor del av kunderna består av nya läsare men enligt en 
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Orvest-undersökning som tidningen gjorde släpper läsarna inte tidningen efter 1-2 år. 

Försäljningen ökar och likaså spridningen bland läsarnas åldrar. Hälften av Hennes läsare är 

prenumeranter. Medelåldern på läsarna har ökat något och ligger lite över 29 år. 

 

Även då Torshall-Ayris frågades om hur de generaliserar kvinnorna de vänder sig till svarade 

hon att det ska man akta sig för. Hon menar att man inte kan tilltala alla på en gång och att 

mixen av ämnen i tidningen är väldigt viktig. Vidare nämner hon att de tar upp det som 

läsarna pratar om. De berör samhällsfrågor utifrån kvinnoperspektiv både relaterade till 

hemlandet Sverige och även andra länder. De berör också en sådan viktig fråga som hälsa och 

en tredje punkt som alltid är intressant för kvinnor är relationer. 

För att kategorisera läsarna utgår redaktionen ifrån sig själva och tidningens läsarpaneler för 

att som Torshall-Ayris uttrycker det: “pejla av och känna att man är med”.  

 

De faktorer som enligt Torshall-Ayris ligger bakom kundernas återköp är för det första att 

tidningen känns som en väninna. Läsaren kryper upp i soffan med en kopp kaffe eller en påse 

godis och slappnar av. Det handlar mycket om den känslan. Dessutom ska man känna att 

Hennes är en tidning som räcker länge, att det finns mycket i tidningen att ta till sig.  

Andra faktorer som Torshall-Ayris nämner är att Hennes är en trovärdig tidning och att den 

har bra trendkoll.      
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Bilaga 4: Enkätfrågor 
 
 
 
Ringa in det alternativ som passar Dig bäst. Enkäten behandlas 

konfidentiellt.  
    

 
1. Känner Du till damtidningar av typen Amelia och Hennes?  
      1. Ja.   2. Nej. Om nej, tack för din medverkan. 
 
2. Prenumererar Du på någon damtidning? 
      1. Ja.  2. Nej. Hoppa över fråga 3. 
 
3. Prenumererar Du för att Du 

1. finner dessa tidningar intressanta, underhållande och givande.  
2. fick prenumerationen i present. 

 
4. Köper Du lösnummer av damtidningar? 
      1. Ja.  2. Nej. Hoppa över fråga 5. 
 
5. Hur många gånger per år köper Du lösnummer? 

1 – 6ggr  7 – 12 ggr  13 – 19 ggr  20 – 26 ggr
   

6. Under hur många år har Du köpt damtidningar från det år Du fyllde 20 år? 
      1 - 2 år          3 - 5 år          6 - 9 år          10 år eller längre. 
 
7. När är det mest sannolikt att Du köper en damtidning? 

1. När Du ska åka flyg/tåg/buss. 
2. När Du ser något intressant på löpsedeln. 
3. När Du handlar då den alltid åker med i korgen. 
4. Vid annat tillfälle som…………………………….. 

 
8. Under vilken årstid läser Du flest damtidningar? 

1. Vintern       2. Våren       3. Sommaren       4. Hösten       5. Vet ej.  
 
9. Händer det att Du läser damtidningar Du inte köpt själv, t.ex. genom vänner? 
      1. Ja.  2. Nej. 
 
10. Läser Du damtidningar för att  
• få bra sminktips.     Ja. Nej. 
• få råd om kärleks-/sexrelationer   Ja. Nej. 
• hållas uppdaterad om senaste modet.  Ja. Nej. 
• få råd till hur man kan gå ner i vikt/komma i form. Ja. Nej. 
• Annat som…………………………………………... 
 
11. Anser Du att damtidningar tar upp intressanta ämnen som Du kan relatera till?  

1. Ja.  2. Nej. 
 

Enkäten behandlas 
konfidentiellt. 
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12. Anser Du att damtidningar kan kännas som en extra väninna? 

1. Ja.  2. Nej. 
 
13. Anser Du att damtidningar kan peppa Dig och inspirera Dig till de beslut Du tar som 
kvinna? 

1. Ja.  2. Nej. 
 
14. Tycker Du att damtidningar är roliga, spännande och underhållande? 

1. Ja.  2. Nej. 
 

15. Tycker Du att damtidningar tar upp samma saker i nummer efter nummer? 
1. Ja.  2. Nej 

 
16. Anser Du att damtidningar kan ge kvinnor negativa bilder av sig själva genom 
förvrängda idealbilder? 

1. Ja.  2. Nej. 
 
17. Tycker Du att damtidningar är tråkiga med långa och ointressanta reportage? Du 
tittar mest på bilderna och läser småcitaten. 

1. Ja.  2. Nej. 
 
18. Har Du någonsin skrivit in till någon damtidning? 

1. Ja.  2. Nej. 
 
19.  När slänger Du Dina damtidningar? 

1. Så fort Du har läst dem. 
2. Efter ett par veckor. 
3. Efter ett par månader. 
4. Aldrig. 

 
20. Vilken är Din ålder? Jag är _______ år. 
 
21. Vilken är Din civilstånd? 

1. Gift.  
2. Sambo.  
3. Stadigt förhållande.   
4. Singel  
5. Annat……………… 

 

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 5: Sammanställning av enkätresultat 
Totalt antal individer i undersökningen är 33 kvinnor. Procenttalen är avrundade till närmaste 

heltal. Därmed förekommer fall där antalet svar inte resulterar med 100 %.  

Procenttal ger inte alltid en rättvis bild när antalet är få. Därför måste dessa tolkas med 

försiktighet och vetskap om antalet.  

 
Fråga 1: 
Ja: 33st.  Nej: 3st. 
 
Fråga 2: 
Ja : 30%   Nej: 67%   Både Ja och Nej: 3% 
 
Fråga 3: 
1. 27%  2. 3%  Inget svar: 70% 
 
Fråga 4: 
Ja: 73%  Nej: 27% 
 
Fråga 5: 
1. 30%  2. 15%  3. 15%  4. 12% 
Inget svar: 27% 
 
Fråga 6: 
1. 21%  2. 33%  3. 9%  4. 15% 
Inget svar: 21% 
 
Fråga 7: Sex individer har svarat på två alternativ. 
1. 49%  2. 31%  3. 5%  4. 15% 
Svar angivna på alternativ 4: 

• När jag ska ”unna” mig själv något, men vill inte spendera flera 100:- 
• När jag ser något intressant på omslaget. 
• Ledighet. 
• Modereportage. 
• Om jag är på humör för en tidning. 
• Nytt nummer kommit. 

 
Fråga 8: Tre individer svarat på två alternativ. 

1. 19%  
2. 6% 
3. 50% 
4. 6% 
5. 17% 
Annat svar: ”Alla årstider”. 3% 

 
Fråga 9: 
Ja: 94%  Nej: 3%  Inget svar: 3% 
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Fråga 10a: 
Ja: 48%  Nej: 21%  Inget svar: 30% 
 
Fråga 10b: 
Ja: 27%  Nej: 36%  Inget svar: 36% 
 
Fråga 10c: 
Ja: 73%  Nej: 9%  Inget svar: 18% 
 
Fråga 10d: 
Ja: 36%  Nej: 24%  Inget svar: 39% 
 
Fråga 10e: 
Inget svar: 26st 
Andra svar: 

• Vissa roliga artiklar. 
• För att inte behöva läsa/koncentrera mig. 
• Blandat. 
• Gillar skvaller ibland. 
• Trädgård, inredning. 
• Inredning, handarbete. 
• Lust. 

 
Fråga 11: 
Ja: 70%  Nej: 24%  ”Ibland”: 3%  ”Nja”: 3% 
 
Fråga 12: 
Ja: 21%  Nej: 73%  Inget svar: 3% ”Nja”: 3% 
 
Fråga 13:  
Ja: 39%  Nej: 58%  ”Ja och Nej”: 3% 
 
Fråga 14: 
Ja: 75%  Nej: 22%  ”Ja och Nej”: 3% 
 
Fråga 15: Tre individer har svarat på två alternativ: 
Ja: 64%  Nej: 22%  Annat svar: 14% 
Annat svar innehållande: 

• Inget svar alls. 
• Vet ej. 
• Ibland. 
• Ibland. 

 
Fråga 16: Två individer har svarat på två alternativ: 
Ja: 71%  Nej: 26%  ”Mer eller mindre”: 3% 
 
Fråga 17:  
Ja: 37%  Nej: 57%  Ja och Nej: 3%  
Inget svar: 3% 
 



 80 

Fråga 18: 
Ja: 6%  Nej: 91%  Inget svar: 3% 
 
Fråga 19: 
1. 15%  2. 27%  3. 30%  4. 21% 
Inget svar: 3%  
Annat svar: ”Vissa sparar jag, vissa slänger jag efter ca. 1 månad.” 3% 
 
Fråga 20:  
De inom parentes representerar de respondenter som medverkade men svarade nej på fråga 1. 
18 år:  2st  
19 år:  1st 
22 år: 3st (+1st) 
23 år: 3st 
24 år: 1st 
25 år: 6st 
25+ : 1st 
26 år (1st) 
28 år: 1st 
29 år: 1st 
30 år: 1st  
32 år: 2st 
36 år: 2st 
38 år: 1st 
40 år: 1st 
41 år: 1st 
43 år: 1st 
44 år: 1st 
45 år: 1st 
48 år (1st) 
49 år: 1st 
55 år: 1st 
59 år: 1st 
 
Fråga 21: 

1. 24% 
2. 36% 
3. 6% 
4. 30% 
5. 3% 


