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Abstract 
 
 
The purpose of this study was to examine the various influences and advertising in particular 
affecting travelers' choice of destination. Data collection was conducted through quantitative 
method in the form of a survey to identify how travelers choose a destination, and to what 
extent they are influenced by advertising. Interviewees were travelers who were in 
Stockholm's central station would be passed on to Arlanda. The results from this study 
indicate that underlying factors such as economy, security, seasonal and service in place. The 
results also show that advertising is an important factor in selecting the destination. The 
results were analyzed based on different theories of marketing mix and other related theories 
about advertising. By this study has identified the important factors are the economy; security 
is the main influence factors. Survey shows that advertising has the fourth place among other 
factors. 
 
Keywords: travel, travelers, destination, advertising, economy 

 
 
Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie har varit att undersöka olika påverkansfaktorer samt reklam i 
synnerhet som påverkar resenärers val av destination. Insamling av data genomfördes genom 
kvantitativ metod i form av en enkätundersökning för att komma fram till hur resenärer väljer 
en destination och i vilken utsträckning de blir påverkade av reklam. Respondenterna var 
resenärer som befann sig i Stockholms central station som skulle vidare till Arlanda. 
Resultatet från denna studie visar på att bakomliggande faktorer såsom ekonomin, trygghet, 
säsong samt service i plats. Resultatet visar även på att reklam har en betydande faktor för val 
av destination. Resultatet analyserades sedan utifrån olika teorier som marketing mix och 
andra relevanta teorier om reklam. Med denna undersökning man kommit fram till de viktiga 
faktorerna är ekonomi, trygghet är de viktigaste påverkningsfaktorerna. undersökningen visar 
att reklam har det fjärde platsen bland andra faktorer 

Nyckelord: resor, resenärer, destination, reklam, ekonomi 
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1 Inledning 
 
1.1 Problemdiskussion 

Weaver(2006) beskriver en historia om hur och varför vissa destinationen har blivit ett 
attraktivt besöksmål bland många resenärer. Judith Ruetsche klassar i sin artikel ”Urban 
tourism What attracts visitors to cities?” turistiska resurser i två kategorier; primära och 
sekundära. De primära elementen är de som lockar besökare till städer för sina historiska 
byggnader, urbana landskap, museun och konst gallerier, konserter, sport evenemang, 
konferens, uttställningar och event. Sekundära elementen omfattar shopping, måltider, 
logistik och transport(Södertörn högskolan, 2010). 

Alla ovannämnda faktorerna spelar stor roll för att locka turisteer till en destination.  Enligt 
Bengt Sahlberg i boken Turism& Truism (Sahlberg.2007)de spektakulära byggnader blir 
starka varumärken för destinationer där de är lokaliserade. Några av mycket kända 
spektakulära platser nämner han till exempel, pyramiderna i Egypten eller Eiffeltornet i 
Frankrike eller Kina muren (Sahlberg.2007.s.9).  

Enligt David Weaver i boken ” Tourism managment” är turism en av världens enskilda och 
största bransch som direkt och indirekt har influenser på både arbetsmarknad och 
ekonomi(Weaver.2006). Sahlberg (2007) hävdar i sin artikel om hur 
truismupplevelseproduktionen har blivit en viktig näring samt betydelsefull i den ekonomiska, 
sociala, mentala och rumsliga samhällsutvecklingen. Vidare menar författaren att turismen är 
som en central del i dessa ekonominska upplvelser. Resandet återger både ekonomisk tillväxt 
och kulturell utveckling( (Sahlberg.2007.s10). 

På grund av detta ekonomiska influenser, tävlar kommuner, regioner eller länder till och med 
olika resebolag i ett land om att locka till sig turismkonsumenternas intresse för att de ska 
konsumera deras produkter, vilket sker via ”reklam”. Syftet med reklam är att öka 
uppmärksamhet kring idéer, tjänster och varor som lockar människors intressen (Dyer. 
1982.s.2-3). Dyer skriver i sin bok ” Advertising as communication” att reklam är ett sätt att 
presentera och utdela varor till människor i samhället. Reklams funktion är att skapa 
efterfråga på varor och tjänster (Dyer.1982,s.4).  

Vid denna typ av marknadsföring är företag väl medvetna om när deras reklam visas, hur den 
ser ut och i vilket sammanhang deras meddelande exponeras till konsumenten. Reklam har 
olika former, vilket kan vara kommersiell som vi ser på TV och tidningar men kan även vara i 
form av ett nyhetsslag eller information (Bergström.1995). 

I denna uppsats vill vi belysa faktorer som påverkar val av destinationer samt undersöka till 
vilken utsträckning dessa faktorer påverkar val av destinationer i jämförelse med reklam.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna undersökning är att studera vikten av olika påverkansfaktorer samt reklam i 
synnerhet påverkar resenärers val av resmålsdestination.  

1.3 Frågeställning 

• Vilka faktorer påverkar val av destinationen? 

• Vilken vikt har reklam bland alla faktorer som påverkar val av destination?  

• Vilken form av reklam är mer effektiv och i vilken grad? 

1.4 Avgränsning 

I denna undersökning, gällande respondenter har avgränsningen skett till resenärer som skulle 
resa från Stockholm till resmålsdestination. Respondenterna var individer över 18 år då dessa 
är myndiga att resa själva. Författarna har valt att undersöka enbart privatresenärer och inte 
affärsresenärer eller resenärer som vill besöka sitt hemland, besöka sin familj eller sina 
bekanta. Målgruppen för undersökningen har varit de resenärer som reser enbart för semester. 
Respondenterna har valts från de resenärer som råkat befinna sig i Stockholm under 
undersökningens tid. 

1.5 Definitioner 

Destination: Ett geografiskt område med varierande territoriell skala, där turism är en 
dominerande verksamhet både från efterfråganssidan samt utbudssidan (Hall, M. 2008).  

Reklam: Skapande samt spridande information som har syfte att lysa upp uppmärksamhet 
runt en vara eller en idé som kan påverka människors åsikt och värderingar eller deras 
konsumtionsbeteende (Petley. 2002). Samt reklam definieras också som en betald 
kommunikation för att informera och/eller övertyga en eller flera personer (Fletcher.2010) 
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2 Metod 
I detta kapitel redovisas och motiveras valda forskningsmetod. Därefter förklaras och 
motiveras arbetets urval. I slutet av detta kapitel diskuteras studiens reliabilitet, validitet samt 
arbetets generaliserbarhet till population. 

  

2.1 Kvantitativ ansats 
I denna studie har kvantitativ metod i form av enkät valts. Detta med hänsyn till uppsatsens 
syfte som är att mäta i vilken utsträckning reklam påverkar val av destination hos turism 
konsumenter. Kvantitativ metod är den lämpligaste metoden för denna undersökning då data 
blir mätbar och kan visas med siffror. I kvantitativ forskning sker insamling av data på ett sätt 
som senare ska kunna kvantifieras (Bryman.2002). Med andra ord med kan data mätas och 
visas med siffror genom kvantitativa metoder. Kvantitativ forskning används via deskriptiv 
eller beskrivande typ av forskningsproblem och vill svara på frågor av typen: hur, vem, vilka. 
Kvantitativa metoder innehåller en mängd matematiska tillvägagångssätt för att analysera 
siffror (Eliasson.2006).  

Bryman (2002) hävdar att tonvikten i en kvantitativ forskning läggs först på insamling och 
sedan analys av data. Data samlas genom ett deduktivt undersökningssätt. En deduktiv 
undersöknings process börjar med en teori som följs av hypotes. Slutligen bekräftas eller 
föraktas hypotesen. Analys av insamlade data i en kvantitativ undersökning blir möjligt med 
hjälp av statistiska metoder som man beräkna medelvärde som görs med olika sätt (Bryman. 
2002). 

Kvantitativ forskning förenas med positivismen samt utmärkas av objektivism när det gäller 
uppfattning om den sociala verkligheten. I motsats till kvalitativ forskning är resultatet från 
kvantitativ forskning generaliserbart. Detta då denna metod möjliggör att studera svaret hos 
en stor mängd av människor. En generalisering till hela populationen är möjlig om urvalet är 
representativt för hela populationen (Bryman.2002). 

Denna undersökning vill konstatera om det finns något samband mellan de två variablerna, 
nämligen undersökningens beroende (val av destination) och oberoende (reklam) variabel. 
Därmed har författarna valt att använda sig av ett statistiskt signifikant sambands analys, 
kausalsamband. I sådana resonemang undersöker forskaren den ena variabelns påverkan på 
den andra men även vilken av variablerna som uppkommit tidigare än den andra. 

2.2 Enkät undersökning 
Författarna har valt att använda sig av kvantitativ metod i form av en strukturerad 
enkätundersökning för att besvara studiens frågeställningar. Enligt Bryman (2002) sparar 
enkätundersökning på tid och pengar jämfört med intervjuer. Med denna metod kan stora 
grupper av respondenter nås samt mätning av attityder och beteende hos den undersökta 
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gruppen möjliggörs (Bryman.2002). För att kunna genomföra en tydlig undersökning bör 
forskare börjar med operationalisering. Operationalisering betyder att ta fram begreppen ur 
teorin och göra begreppen mätbart så att det blir möjligt att undersöka (Eliasson.2006). 

2.2.1 Attitydskala 
Undersökningen använder någon typ av attitydskala eftersom med denna studie har 
författarnas syfte varit att mäta attityder hos människor. Det blev en femgradig skala. 
Fördelen med en femgradig skala enligt Bryman såsom Esaiasson, är att; vid analys blir det 
lättare att jämföra- och se skillnader mellan respondenternas svar. Samtidigt undviker man de 
problem som kan uppstå vid valet av jämna skalor. Vid en femgradig skala kan respondenten 
helt enkelt välja en mittpunkt, om den skulle väljas(Eliasson. 2006). 
 

2.2.2 Utformning av enkäten 
Författarna insåg snabbt att de var tvungna att göra enkäten så kort som möjligt. Detta var på 
grund av tidsbrist hos respondenterna, då de var på resande fot och man inte ville att de skulle 
lämna enkäten halv fyllda! 

Enkäten består av 16 slutna frågor och vilka är indelade i tre delar. Första delen är, val av 
destination, som innehåller fem frågor som berör fakta frågor kring hur ger resan. Denna del 
innehåller en fråga som är graderad i en värdeskala mellan 1-5 där 1 betyder minst värde och 
5 högst. Andra delen av enkäten innehåller två frågor om reklam med en värdeskala mellan 1-
5. Sista delen innehåller nio personliga frågor såsom kön, ålder, utbildning med mera (Se 
bilaga 1).  

Vid analys av vissa variabler i form av ”Stapeldiagram” har författarna gjort en ändring på så 
sätt att resultat som innehåller jämförelser mellan två eller fler variabler valdes att presenteras 
i en tregradig skala. Med hjälp av SPSS programmet enades de två skaloran som hade nästan 
samma värde till ex:” inte alls” och ”inte särskilt” representerades av variabel ”inte alls”. 
Samtidigt endas de två andra skalorna ”ganska viktigt” och ” mycket”  till en, dvs till 
”mycket”, men mittskalan (”varken/eller”) var orörd. Detta gjordes eftersom vid jämförelsen 
mellan variablerna skulle tregradiga skalan bli lättare att förstå för läsarna. Denna förändring, 
nämligen förvandling av en femgradig skala till en tregradig skala, påverkde inte studien på 
ett negativ sätt eftersom mittpunkten stod kvar i mitten. Den enda skillnaden var de två 
positiva skalor som sammansattes som en, samma föändrig gjordes om de negativa skalorna.  

Enligt Bryman (2002) är slutna frågor lätta att ställa och besvara för intervjuare samt 
respondent. Slutna frågor leder även till att undersökningen tar lite tid att utföra 
(Bryman.2002). Enkäten bestod av slutna och korta frågor för att minska risken för 
”enkättrötthet” samt med hänsyn till resenärernas tidsbrist. 
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2.2.3 Enkät utdelning 
Studiens population bestod av dem utgående svenska turister.  På grund av tidsbrist samt 
ekonomiska begränsningar var inte möjligt för författarna att genomföra ett totalurval av 
resenärerna. Detta skulle vara det optimala sättet till en generaliserbar 
undersökning(Esaiasson.2007). Istället har författarna vald ett bekvämlighetsurval ett 
bekvämare urval. Undersökningen genomfördes med resenärer vid Flygbussarnas 
busshållplats samt Arlanda express tågstation i Stockholms centralstation. Undersökningen 
genomfördes under vecka 19 då det gjordes många resor på grund av lovet under denna 
vecka. Enkäten besvarades av sammanlagt 60 uppfångade utgående resenärer på samtliga 
platser som nämndes tidigare. 

Först representerade författarna sig själv och berättade kort om studiens syfte. Sedan 
förklarades till respondenterna att personlig information som namn, inkomst och ålder bevaras 
anonyma.  

Enligt Bryman (2002) är nackdelen med enkätundersökning att respondenterna ska besvara 
utan intervjuares närvarande eller hjälp. I detta arbete kryssade författarna resenärernas svar 
på enkätformulären, orsaken var att minska respondenternas missuppfattning och felaktiga 
svar. 

2.2.4  Motiv bakom enkäts frågor 
Frågorna i enkäten består av tre kategorier; ”val av destination”, ”reklam” och ”personlig 
information”. Syftet är att undersöka kategorier och dess växelverkan. Grunden till 
enkätfrågorna kommer från Peter Hellman (2010) rapport studiet ”Kommunicera turism på 
nätet” där han beskriver om olika typer av turismkonsumenter. Han hävdar att det finns fem 
olika klassificeringar av turisten: 
• Den planerande turisten; de som utvärderar och planerar på egen hand, som undersöks via 
fråga 3 i enkäten. 
• Den sociala turisten; som väljer främst att lita på sina vänner och bekanta samt följer deras 
råd i valet av destination. Detta tas upp i frågan 6. 
• Den impulsiva turisten; tar spontana beslut, som kan vara påverkade av exempelvis reklam 
eller TV-sändningar. Syftet med frågorna 6 och 7 i den andra delen av enkäten är att 
undersöka effekt av reklam i val av destination via olika informationskällor samt vikten av 
olika turismreklam som är mest påverkande hos arbetets respondenter.  

• Marknadsföringsturisten; fokuserar på de destinationer som är väl marknadsförda och 
baserar sina val utifrån information från olika mediekanaler. Detta undersöks i fråga 4 i 
enkäten som är formulerad enligt Weavers (2006) kategorisering med avseendena till olika 
resetrender och erbjudanden som visas på de kommersiella reklamerna och vad som finns nu 
på turistsmarknaden: 
Bestämd destination; kan valet vara på grund av kulturisk, historisk eller sevärdhet i viss stad 
eller ort. 
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Sol och bad; som största utbudet skickas från de stora resebolagen via reklam. 
Event ; kan vara konsert eller sport. Till exempel fotbolls VM i Syd Afrika. 
Äventyr; innefattar safari, dykning, bergklättring, naturvandring, etc 
Bara resa; ingen specifik krav på resan, vill resa för att vara utanför sin vanliga omgivning. 
Annat; kan vara hälsoresa, religiösa resor som piligrim resor, etc 
• Den konventionelle turisten; förlitar sig främst på en resebyrå och tar inte så många egna 
initiativ. Med hänsyn till detta har författarna ställt fråga 1(Hellman.2009.s.21). 

De faktorer som påverkar val av destination är en grundläggande fråga för undersökningen. 
Författarna har använd  Weaver (2006) som i sin bok ”Tourism management” hävdar att det 
finns fem avgörande faktorer som avgör en resa; ekonomi, reklam, säsong eller resans tid, 
trygghet och service under resan. Alla dessa faktorer jämförs i fråga 5 där svarsalternativen är 
graderad mellan 1-5. Frågorna har utformats med hänsyn till marketing mix 4P som senare 
förklaras i teoridelen. 

Resans sammansättning av grupper som reser antas ha stor påverkan i var gruppen väljer att 
resa. Detta undersöks i frågorna 2 i enkäten.  

Olika sociala klasser har olika resevanor. Tredje delen i enkäten är frågorna 8 och 9 som 
handlar om resenärers sociala status, detta för att undersöka vilken sambandet har ålder, kön, 
utbildning och inkomst med val av destination samnt i vilken grad påverkar reklam individer 
med olika sociala status. 

 

2.2.5 Datainsamling 
Det finns två typer av data, primär och sekundärdata. I denna undersökning, består det 
primära data av 60 strukturerade enkäter som samlades in under en vecka. Grunden till 
uppsatsens resultat ligger på enkätundersökningen.  

Uppsatsens sekundärdata samlades från relevant litteratur som finns redovisade i teori och 
metoddelen (Eliasson.2006). 

2.2.6 Urval 
Enligt Eliasson (2006) är population den grupp som forskaren vill uttala sig om. Vidare 
hävdar författaren att om det inte finns möjlighet för forskare att undersöka alla som ingår i 
den gruppen så kan en del av dem väljas ut (Eliasson.2006). I denna studie är populationen 
svenska resenärer som under undersökningsperioden åkte till Arlanda från Stockholms 
centralstation. Urvalet av denna population skedde genom ett bekvämlighetsurval. Bryman 
(2002) skriver att de personer som råkar vara tillgängliga för forskaren utgör urvalet. I denna 
studie utgjordes ett urval av de resenärer som var tillgängliga för undersökningen. Under 
enkät utdelningen kunde författarna konstatera att det var bara några få personer som kulle 
åka på semester samt tid begränsningen gjorde att bara 60 enkäter kunde tas fram. 
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2.2.7  Resultat av enkätundersökning av resebolag 
Frågor om samband mellan val av destination och ovan nämnda faktor ställdes till största 
resebolagen med liknande frågor i syfte till att jämföra resultatet med resenärernas svar. Detta 
för en mer pålitlig slutsats. Men vi har inte fått någon respons. Vi antar saknad av information 
eller byråkratiska hinder är huvudorsaken. 

 

2.2.8 Validitet och reliabilitet  
Validiteten handlar om i vilken utsträckning forskaren lyckas överföra sitt teoretiska begrepp 
till ett mätbart empiriskt data (Eliasson.2006). Validitet handlar om giltigheten i det som 
forskare vill mäta eller fråga. Om forskaren inte kan ställa konkreta och mätbara frågor så 
innehåller undersökningen systematiska fel vilket leder till en låg validitet (Djurfeldt.2010). 

Enligt Bryman (2002) påverkas validitet och jämförbarheten i respondenternas svar då man 
med säkerhet inte kan uttala sig om att samtliga respondenter har uppfattat frågornas innebörd 
på liknande sätt (Bryman.2002). Författarna var närvarande i undersökningen eftersom det 
kan finnas en risk att samtliga respondenter inte uppfattat frågornas innebörd på liknande sätt.  
Detta påverkar den interna validiteten i denna studie(Bryman.2002).  

Med extern validitet menas studiens resultats generaliserbarhet det vill säga om resultatet kan 
generaliseras till andra sociala miljöer samt hela populationen. Detta är avgörande för 
studiens giltighet och kvalitet (Bryman.2002). I denna studie kan inte svaren från 
enkätundersökningen generaliseras till hela populationen på grund av val av urvalsmetod, 
bekvämlighetsurval. Enligt Bryman (2002) är det omöjligt att generalisera resultatet med 
bekvämlighetsurval då det är omöjligt att veta vilken population som detta urval 
representerar. Enligt Dannefjord(2008) är generalisering en problematik som uppkommer i 
samband med diskussioner om olika datainsamlingstekniker. Generalisering enligt honom 
betyder att man ser sitt resultat som allmängiltigt. Dannefjord(2008) hävdar att i en statistisk 
undersökning är det en självklarhet att urvalet har en viktig roll. I denna studie är urvalet (som 
tidigare har nämnts) utgående svenska resenärer som åker från Stockholm till Arlanda. 
Författarna är medvetna om att resultatet av insamlade 60 enkäter inte kan vara 
generaliserbart till hela populationen. Ett sådant urval menar Eliasson (2006) räknas som en 
”kopia” av hela populationen (Eliasson.2006).  

Reliabilitet handlar om undersökningens replikerbarhet, det vill säga om en annan forskare 
upprepar samma undersökning i vilken utsträckning denne skulle få samma resultat. 

Bakomliggande faktorer till bristande reliabilitet kan vara otydliga formulerade frågor, 
tvetydiga svarsalternativ samt beteendet hos intervjuare eller respondenten. Hög reliabilitet 
kan nås vid frånvaro av systematiska samt slumpmässiga fel (Djurfeldt.2010). I denna studie 
kan respondenternas svar påverkas av olika faktorer då de genomförde undersökningen. Dessa 
faktorer kan bland annat vara respondentens ekonomiska förutsättning då undersökningen 
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genomfördes. Därmed försvåras replikerbarheten då respondenternas svar kan variera under 
olika perioder.    

2.2.9 SPSS 18.0 
Uppsatsförfattarna har valt att använda sig av både Excel och SPSS, (Statistical products for 
Social services) som är ett dataprogram för hantering av statistisk data. Med hjälp av detta 
program skapas en databas i rader och kolumner. Undersökningsenheter placeras i rader som i 
detta fall består av 60 respondenter och frågorna eller variablerna ligger i kolumnerna. Sedan 
med hjälp av olika statistiska analysmetod kommer forskaren fram till resultat. Analysmetod 
som anpassades till denna studie var frekvensanalys och correlation. Med dessa metoder kan 
två eller fler variabler mätas och jämföras. 
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3 Teori  
I teorikapitlet presentras tidigare forskning och teorier om olika påverknings faktorer om val 
av destination, reklam och dess påverkningar. 

3.1 Vilka är resenärerna 
Författaren Weaver (2006) menar att för att särskilja turismmarknad från den psykologiska 
betäckande måste man använda sig utav en psykografik segmentering. Detta kan omfatta 
komplexa och mångfasetterad faktorer, som till exempel motivation, personlighets typ, 
attityd, uppfattning och behov. Ofta är det svårt att sammanställa en psykografisk profil 
eftersom det är svårt att identifiera och mäta denna egenskap (Weaver&Lawton.2006). 

Psykologiska egenskaper kan ändras beroende på omständigheterna. Det som motiverar en 
turist att resa till en viss destination kan vara helt olika till nästa resa. Personligheten kan 
ändras som ett resultat av en personlig upplevelse, men detta händer ofta omärkligt och gör 
det omöjligt att kvantifiera. Weaver (2006) framhåller i sin bok ” Tourims management” 
Stanley Plogs (Plog 1991, 1998) psykografiskt typologi modell, som riktar populationen i 
olika kategorier beroende på personlighet. Plogs första kategorisering är äventyraren eller som 
han kallar för ”Allocentrisk” som är resenärer som tycker om att komma in i andra kulturer 
och är villiga att acceptera risker. De tenderar att arrangera sina egna resor, ofta reser de 
själva eller i par och är öppna till spontana förändringar i sitt schema. De undviker att åka till 
högt utvecklade turist destinationer (Weaver&Lawton 2006.s.185-186 ).  

Vidare Weaver(2006) fortsätter enligt Plogs att i motsats finns andar kategori kategoriserar 
som beroende eller ”Psykosentriska”. I detta fall väljer resenärer till exempel att besöka en 
väletablerad turist destination där de flesta brukar köpa färdiga paketresor arrangerade från ett 
resebolag. Psykosentriska resenärer föredrar att äta på McDonald´s, stanna på internationella 
hotellkedjor och besöka en temapark. I mellan av dessa två kategorier hittar vi den tredje 
kategorin, som Plog kallar för ”Medcetriscs” eller ”Centrics”, som representerar de flesta 
resenärer. Ett typiskt medcentric beteende är att resenären är villig att delta i kulturella 
föreställningar, äta den lokala maten samt besöka historiska platser, men föredrar att stanna i 
bekväma boenden (Weaver&Lawton.2006.s185,186). 

 

3.1.1 Push och pull faktorer 
Människor reser på grund av att de har ett behov och en vilja att resa, menar Holloway 
(1999). Men frågan är vilken är deras motivation att resa och vad är det som driver de att välja 
en destination eller ett reseföretag framför en annan? Enligt Holloway (1999) är denna fråga 
svårt att beskriva rakt av på grund av att alla konsumenter är olika samt vad en person ser som 
en idealisk lösning för sitt behov kommer att förkastas av en annan. Därför är det viktigt att 
förstå processen som driver människans intresse för att välja en destination.  
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Första steget är att identifiera de faktorer som medför begäran får resande, de så kallade 
”Push” faktorer och ”Pull” faktorer.  ”Push” faktorer stöter turisten att väcka behov för att 
komma bort från det vardagliga livet, som till exempel ekonomiska, sociala, demografiska, 
demografiska och teknologiska faktorer (Weaver&Lawton.2006,s.69.97). Efter det kommer 
faktorer som personlighet, intresse, livserfarenhet, hälsa, kön och utbildning att spela en viktig 
roll vilka är ”pull” faktorer. Resenären tillhörighet till en av de tre Allocentriscs, 
Psychocentriscs eller Midcentric kategorier är avgörande. (Weaver&Lawton.2006, s.185-186) 

Nästa steg gäller val av destination vilket påverkas av olika faktorer. Dessa är: platsen kan 
vara känd från tidigare (direkta eller indirekta) erfarenheter, det kan vara en destination som 
man tidigare besökt eller som man har läst om, sätt på TV, Word-of-mouth eller att man själv 
har sökt information om destinationen (Weaver&Lawton.2006, s.173). 

Av denna anledning är det viktigt för marknadsföraren att genomföra reklam för att övertala 
konsumenter om deras behov om semester och stimulera deras intresse genom att visa en viss 
destination som kommer att bäst uppfylla deras behov. Reklam är därför en klassik 
kommunikationsform som marknadsförare använder i sina marknadsföringskampanjer för att 
skapa uppmärksamhet, förståelse, intresse och motivation bland en målgrupp. 
(Holloway.1999, s.58) 

3.2 Reklams funktion och effekt 
Reklam betyder rikta uppmärksamheten på något, eller anmäla eller informera någon om 
något. Dyer (1982) menar att reklam hjälper tillverkaren eller verksamheten att säkra en del 
av marknaden genom att organisera och kontrollera människors smak och beteende, hänsyn 
tas också till bolagets vinst och kapitaltillväxt (Dyer. 1982, s.5).  
 
Bergström (2009) skriver att reklams syfte är att skapa uppmärksamhet, intresse, trovärdighet 
vilket leder till handling. Reklams avsikt är att marknadsföra en produkt eller tjänst till en 
vald målgrupp som på sin tur ger ökning i inkomst till företaget (Bergström,m.fl. 2009,s. 
139).  
 
Reklam är en kommunikationssätt mellan sändare och mottagare (Hård. 2002). 
Hård (2002) förklarar hur ett kommunikationssystem fungerar i sin bok ”Kommunikation och 
information”. I princip börjar man med en informationskälla som producerar en meddelande, 
som enligt Hård (2002) är sändaren som omvandlar denna till en signal som sedan överförs 
via någon kanal till mottagaren. Där avkodas till en meddelande som till sist når 
informationsmålet, dvs. budskapet som informationskälla önskar påverka. Signalen kan bli 
utsatt för störningar och som kan påverka det meddelande som kommer fram till mottagaren. 
Informationskällan kan vara vad som helst, som till exempel en radioutsändning som bildar 
ett kommunikationssystem. Vid radioutsändning är det rapporten som är systemets 
informationskälla, och det är han eller hon som producerar ett meddelande som omvandlas till 
en signal av systemet tekniska komponenter som överförs vidare till en radiomottagare (Hård. 
2002, s205) 
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 I  boken ”Advertising, promotion and new media”  har författaren Stafford(2005) samlat de 
bästa artiklarna om reklam och media. I en artikel av Yuping Liu (2005.)har författarna skrivit 
om tvåvägskommunikation. Detta hänvisas till möjligheten för ömsesidig kommunikation 
mellan företag och användare samt mellan användare och användare. Traditionella medier 
sänder meddelande från företag till konsumenterna, men att samla information från 
konsumenter är det en mycket mer svårare uppgift för de flesta företag, det går inte göra på 
sin egen hand, då de måste förlita sig på andra partner (Stafford& Feber, 2005s.103-110)  

Tack vare utvecklingen inom internet är det lättare idag för företagen att ha en bättre 
marknadskommunikation eftersom den ger möjligheten till omdelbart feedback. Stafford 
(2005) menar att konsumenterna kan ge företagen en obetingad eller betingad feedback 
genom internet. Vid en obetingad feedback som underlättas av den nya tekniken, går det att 
spåra konsumenternas beteende på Internet. Stafford(2005) skriver att den nya tekniken som 
med bara en klick från konsumentens vid besök av företagets webbplats och tidslängden som 
besökare stanna på webbplatsen företagen kan effektiv mäta konsumentens intresse av 
produkten. Konsumenter kan också lämna en betingad feedback till ett företag genom att 
skicka ett e-post eller fylla i ett frågeformulär på bolagets hemsida. Internet tekniken både ger 
och samlar in feedback väldigt lätt, detta sätt av kommunikations enligt Stafford kallas 
tvåvägskommunikation. Tvåvägskommunikation är med andra ord direkta transaktioner på 
nätet (Stafford & Feber, 2005.s.106). 

Dyer (1982) skriver om reklamens effekter på individer och dess förmåga att ändra en persons 
beteende, åsikt och attityd. Författaren hävdar att konsumentreklam främjar den allmänna 
uppfattningen och övertygelsen. Reklam uppmuntrar människor att fly från den verkliga 
världen genom att övertyga konsumenterna att köpa varor som egentligen inte behövs eller 
man har råd med.  Vidare skriver författaren att människan i nutidens samhälle kritiserar 
reklam och hävdar att detta är på grund av att reklam skapar falska behov hos sin publik och 
skapar slit och slängmentalitet hos människor. Enligt Dyer (1982) när man har något att säga 
eller att sälja, bör det skapa frestelse och uppmärksamhet genom att överdriva fakta vilket 
däremot påverkar folks känslor(Dyer.1982.s.9-10).  

Enligt Dyer (1982) när man har något att säga eller att sälja, bör det skapa frestelse och 
uppmärksamhet genom att överdriva fakta vilket däremot påverkar folks känslor.  

3.2.1  Reklam skapar uppmärksamhet 
I de moderna konsumtionssamhällena spelar reklamen en viktig roll genom att spegla och 
skapa identifikationspunkter och attityder. Reklam är en viktig källa om allmänföreställningar 
ska undersökas. Reklam ska locka till köp och bygger på att uppmärksamma visst förhållande 
och försöker dölja andra (Grinell.2004, s69-70).  

Dyer (1982) påpekar att reklam väcker vårt intresse och känslor för varor, konsumenterna 
pressas i dagens produktonsmarkanden och inte köper varor enbart för behov utan för status. 
Annonsernsa uppgift är att övertyga snarare än att informera (Dyer.1982.s.6).  
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Dyer (1982) fortsätter i sin bok med att förklara påverkande som bl.a reklam språket har som i 
själva verket, menar han, är viktigare än den visuella aspektern. Reklam språk är ett packat 
språk. Syftet med reklam språk är att locka vår uppmärksamhet och sälja en positivt bild av en 
produkt eller tjänst. Annonsörer anväder en tydligt, enkelt och okomplicerad språk för att 
kunna kommunicera sina budskap med konsumenterna.  Användningen av tvingande ord är 
givetvis mycket vanliga i reklam, som till exempel "Köp", "Prova i dag", "Glöm inte ", 
”Unna dig” . Dyer (1982) hävdar vidare att människor är mer benägna att lysna på talare med 
trevligt eller vänligt röst. TV och radio har en fördel framför andra annons typer eftersom de 
använder faktiska röster som skapar rätt intryck. Vissa annonser försöker stimulera intressen i 
sina produkter genom att använda ett ljust och tempofyllda eller effektiva klingande röst, 
medan andra använder en varm och mysig röst eller en förför och intim. Vissa röster är 
påträngande, drivna och aggressiva (Dyer.1982.S.10-12). 
 

Påverkningssteg 

Bergström (1995) beskriver hur reklamens budskap påverkar mottagaren med hjälp av 
”påverkanssteg”. Denna påverkansmodell (se modell 1) innehåller sex steg som beskriver 
processen till hur ett budskap ska kunna nå mottagare. Modellen är hämtad från den 
amerikanske kommunikationsforskaren William McGuire. Han förklarar hur reklam fungerar 
steg för steg med sin trappmodell (Bergström.1995).  

 

Modell.1. Källa: (Bergström B. , 1995) 

Återframkallar 
information 

Förstår vad 

Uppmärksammar och visar 
intresse 

Accepterar varför 

Förstår hur 

Minns information 
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Steg 1. Uppmärksammar och visar intresse. För att kunna fånga mottagarens uppmärksamhet 
väcker hans/ hennes intresse, som kan görs via ljud eller musik, färg, upprepningar och 
rörelse. 
Steg2. Förstå vad, mottagare förstår vad som är avsikten med reklam, köp av nya produkter 
eller att bli medlem.  
Steg 3. Acceptera varför, mottagare förstår varför han/hon sak bli medlem eller köpa 
produkten. 
Steg 4. Förstår hur, mottagare förstår hur denne ska bli medlem eller köpa den nya 
produkten. 
Steg 5. Minns information, budskapen bör formas på ett sätt som kan lätt minnas. 
Steg6. Återframkallas, om sändare lyckades med de 5 första steg då blir en självklarhet att 
mottagare kan återframkalla informationen som sänds vi reklam. 
 

3.2.2 Reklam skapar behov 

Dyer (1982) menar att människornas behov, ambitioner och svagheter kan uppfyllas av 
konsumentvaror som är uppmärksammad av reklam(Dyer.1982.s.5). 

Bergström (1995) framhåller Maslow behovstrappa som vissar människornas grundläggande 
behov för att kunna överleva. Människans kropp behöver mat, vatten och kläder för att inte 
frysa och någonstans att bo. Förutom dessa grundläggande behov, har varje individ en rad 
psykoligiska och sociala behov.  

Dessa behov framställs i Maslows behovstrappa som delas in i tre olika faser 
(Bergström.1995, s104) (modell 2). 

Poängen med att använda en gammal modell som Maslow redovisade många år sedan (även 
om han fått rätt mycket kritik för) är att författarna har hittat relevant information om det 
undersökta ämnet i sin undersöknings metod. Maslows poäng är att kategorisera de mänskliga 
behoven i varje nivå, behoven får högre prioritet om de inte tillfredsställs på nästa nivå. 

Första trappan - Kroppsliga behov, är basen i våra liv, kroppsliga och fysiologiska behov 
som vi inte kan överleva utan. 

Andra och tredje trappan - Trygghet och sociala behov som man överlever utan men 
behovet blir mer synligt i det sociala livet. Man behöver sin hälsa, ekonomi och egendom, 
vänner, familj och fysisk närhet. Om man uppnår dessa två steg kan lättare klättra upp för de 
två sista trapporna. 

Fjärde och femte trappan - Uppskattning och Självförverkligande. De som når upp till de 
två sista stegen har utvecklats som människa. Enligt maslows behovstrappa når man toppen 
av de femtrappsteg när det lägre trappsteget till tillfredsställs. 
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Modell 2.Källa: Bergström  
 

Trots att man nått toppen av trappan tycker Bergström (1995) att det krävs en ständigt 
tillfredställelse av de grundliga behov som finns i de två första stegen, kropsliga behov och 
trygghet. Maslows behovstrappa visar behoven som människor har för att tillhöra en grupp 
samt bli accepterad. Bergström (1995) påstår att  människor vill bli hörd samt vara delaktiga 
och påverka situationer i till exempel sin familj, arbetet, skolan eller samhället. Företag 
utnyttjar människans behov på så sätt att dem skapar uppmärksamhet och sympati för sina 
produkter (Bergström m.fl.1995, s.107).  

Kritik har dock riktats mot denna modell, en del kritiker ifrågasätter behovshierarkin genom 
att att påstå att de grundläggande behoven i dagens samhällen är redan uppfyllda och att de 
behov som uppstår mer ofta är de som återfinns i de övriga nivåer, det vill säga uppskattning, 
status och själförverkligande som är mer komplexa. Ett problem i denna teorin kan vara att 
den lägger fokus på individen och deras utvekling och bortser från en organisation, alltså 
arbetslivet. Olika behov uppstår beroende på en individs sociala och kulturella bakrund och 
därför ar det svårt att tillämpa denna modell på alla samhällsklasser och kulturer (Sedighha 
2009). 

3.2.3 Reklam via olika mediekanaler 
Reklam kan vara direktreklam (DR) eller indirekt (IDR). Bergström(1995) menar att 
direktreklam är en reklam sort som skickas direkt via post till mottagaren vilket används mest 
i Sverige. Varje dag får vi många direktreklamer genom vår postlåda, vissa kan vara 
adresserade och andra icke adresserade. TV reklam kan också delvis placeras i denna grupp. 
Indirektreklam syftar inte direkt till mottagare men pekar på en viss målgrupp. Ett exempel 
till detta kan vi nämna TV program och deras sponsorer. Vissa TV program använder IDR för 
att marknadsföra en vara eller tjänst på ett diskret sätt. (Bergström m.fl. 1995 ,s. 37-38). 

Självförverklighet 

Uppskattning 

Gemenskap 

Trygghet 

Kroppsliga behov 
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De viktigaste besluten inom reklam framhäver Weaver(2006) är valet av medieform som bäst 
förmedlar budskapet till den önskade målgruppen. I princip hittar vi reklam i de flesta 
mediekanaler men de viktigaste och de som når flest publik är: webbsajter, TV, dagspress, 
populärpress och radio (Weaver&Lawton. 2006, s225). 

Stafford (2005) menar att i dagens samhällen är internet den mest populära ”online 
marketing” jämfört med de gamla och traditionella medier bland företag. Vidare räknar 
författaren de sju mest populära former av online-marknadsföring. Dessa sju verktyg är 
Internet-närvaro i klubben (företaget webbplatser), Web samfund (Webb platser som fungerar 
som en kanal för informationsutbyte mellan människor med liknande intressen eller 
övertygelser), nätbutiker, webbannonser, pop-up annonser e-post 
(Stafford&Feber.2005.s.108). 

Helman (2009) anser att e-handeln växer starkt med ca två procent av den totala försäljningen 
av varor då tjänster i Sverige sker via internet. Detta är på grund av ca 7 milijoner 
internetanvändare i detta land. Vidare hänvisar han till Jupiter Research om att e-handel inom 
resebranschen i Europa steg upp för ca trettio procent under år 2005 (Hellman.2009.s 32).  

Vad är e-handel? Författaren menar att e-handel är en kommersiell kommunikation via 
Internet. Hellman(2009) hävdar att konsumentbeteende på Internet skiljer sig avsevärt från 
konsumentbeteende i en fysisk miljö. Han hänvisar till andra forskningar som bevisar att 
turister som söker information på nätet tenderar att spendera mer pengar på resemålet jämfört 
med de som söker information via andra källor. 
 
Enligt Hellman(2009) är det därför viktigt för turistnäringens aktörer att förstå och kunna 
möta kunders behov även i en webbaserade miljön, eftersom Internet oftast är den arena där 
kund och företag möts för allra första gången (Hellman.2009.s.20). Man utför ett köp vilken 
tyder på en ny typ av direkt marketing (DM). Enligt författare innebär den direkta 
marknadsföringen att kommunikationen sker med en noggrann utvald kundgrupp med avsikt 
att få direkt respons och skapa en längre kundrelation(Hellman.2009.s.22).  
            
E-handeln inom rese- och upplevelseindustrin har blivit allt mer populärt och växer oavbrutet.  
Fördelen med e-handel enligt Hellman (2009) är den så kallade dynamiskt paketeringen, det 
vill säja att kunden har möjligheten att på en och samma bokningsportal, välja exempelvis 
flyg, hotell och evenemang från olika leverantörer (Hellman.2009.s.46). 

 

3.2.4 Olika typer av reklam 

Enligt Dyer (1982) finns det olika typer av reklam som är följande: 
Kommersiell reklam (konsumentreklam): Denna reklam är kanske den typ av reklam som är 
mest synligt i vårt samhälle. Denna typ av reklam är riktad mot en stor mängd av publik vilket 
man dagligen ser på TV, tidning och till och med lyssnar på radio. 
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Handel och teknisk reklam: Är ofta begränsad till särskilt intresse som syftar till en viss 
bransch som man hittar i speciella tidningar. 
Företagsverksamhet och finansiell reklam: Detta är en växande sektor inom reklambranschen. 
Annonser för stora företag syftar till att skapa positiva bilder av den valda verksamheten. 
Detta görs så här att de publicerar årliga positiva ekonomiska tillväxt till verksamheten. För 
att kunna förstå bättre kan vi nämna om sådana annonser som visas ofta i TV om de stora 
bankerna.  
Regeringen och välgörenhet reklam: Sådana annonser är inte ute efter ekonomisk vinst utan 
de vill skapa uppmärksamhet. Till exempel visas olika galor årligen för att stödja olika 
organisationer genom att uppmärksamma publik för att skänka pengar till denna organisation. 
(Dyer.1982, s.5)  

Mun till mun reklam (word of mouth): är den biligaste typ av reklam och är helt informellt och 
lokalt. Men enligt Gösta Fernström i sin bok ”Professionellt företagande inom rese och 
turistindustrin” kan turistisk verksamhet med denna form av reklam göra en positiv påverkan. 
Nöjda kunder sprider gott rykte om verksamheten till andra. Denna form av reklam kan vara 
begränsad men är ändå effektiv (Fernström, 2000,s.125). 

 

3.3 Viktiga marknadsföringskanaler för stora resebolag 
De största resebolagen som till exempel Ving, Fritidsresor och många andra använder sig av 
Internet, Tv, dags- och kvälls fackpress, magasin, kataloger och direkt reklam (reklam som 
skickas direkt via post) för att marknadsföra sig och nå en bredare publik. Bergström (2009) 
anser att internet har blivit den viktigaste marknadsföringskanalen för de flesta (stora som 
små) resebolag. De flesta kunder använder denna mediekanal för att lätt få kontakt med 
företaget, där kunden själv kan utföra tjänsten, det vill säga beställa sin biljett eller hotell på 
samma webbsajt. Det som skiljer webben med övriga medier enligt Bergström (2009) är att 
den är global, öppen och aktuell. Inom resebranschen kan företag lansera nya destinationer 
där sajten kan omfatta allt som har med just den destinationen att göra, som till exempel 
hotellutbud, restauranger, attraktioner med mera. En webbsajt kan även kompletteras med mer 
omfattande reklamkampanj än TV då en webbsajt kan förmedla fördjupad information och 
besvarar på frågor (Bergström.2009). Vidare hävdar författaren att annonsering däremot är 
viktigare i medier som TV, kataloger och tidningar. Reklam inom TV är väldigt kostsamt och 
bara de största turismföretagen har råd med att marknadsföra sig via denna typ av reklam. TV 
är ett av de medier, förutom webben, som kommer närmast det personliga mötet. Tv-reklam 
kan förmedla känslor som inget annat medium. Att kombinera film, bild, ljudeffekter och 
musik skapas fantasi hos konsumenterna (Bergström.2009, s58-61). 

Enligt Fritidsresors hemsida hjälper reklam via TV de stora resebolagen för att förstärka sina 
varumärken, förmedla sitt budskap och locka konsumenterna att leta vidare efter information 
via webben (www.fritidsresor.se). 
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Reklam är ofta ganska dyrt och dess påverkan är svår att mäta och ofta tar det tid innan den 
börjar påverka konsumenterna hävdar Morgan(2001). Fler företag väljer att skära ned 
reklamutgifterna och satsa mer på försäljningskampanjer, direkt mail- reklam, sponsring, 
privat försäljning eller andra marknadsföringskommunikationer. Minskning av 
annonseringskostnader kan ge kortsiktigt sparande, men kan mycket väl leda till långsiktiga 
förlorade marknadsandelar (Morgan.2001, s 3,4). 

De flesta stora resebolagen informerar inte i sina hemsidor hur mycket de investerar i 
annonsering i olika medier eftersom det tillhör företagets privata information. Men däremot 
visar Vings hemsida i procent hur mycket av sin budget läggs på annonsering. Cirka sextio 
procent används till TV-reklam, trettio procent till dagstidningar och magasin och resten läggs 
på internet och andra aktiviteter (www.ving.se). 

 För författaren Morgan (2001) måste reklam vara hållbart för att skydda varumärkets närvaro 
på marknaden eftersom människor handlar de produkter som andra pratar om. Därför är 
reklam en ekonomisk investering för fritids, rese- och turismmarknaden, antingen inom den 
offentliga, privata eller icke-kommersiella sektorn. Effektiv reklam inom en välplanerad 
kommunikationsstrategi kan inte garantera framgång, men företag kan säkert öka sina chanser 
(Morgan 2001, s 6-5). 

Enligt Fritidsresors hemsida påverkar reklam alla konsumenter på olika sätt beroende på 
människans personlighet, intressen, social och kulturell omgivning, ekonomisk status och 
behov(www.fritidsresor.se). Därför är det viktigt för de flesta resebolag att marknadsföra sig i 
olika mediekanaler för att förmedla budskap till olika målgrupper.  

http://www.fritidsresor.se/
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4  Empiri 
I detta kapitel presenteras syftet bakom enkätfrågorna och svar på enkätundersökning.  

4.1 Undersökningsresultat 
Nedan presenteras undersökningsresultatet av de 60 strukturerade enkätintervjuerna. 
Respondenterna valdes bland de resenärerna som åkte på semester under vecka 19. 
Enkätundersökningen delades ut framför Flygbussarna och Arlanda Express på Stockholms 
Centralstation. Det presenterade materialet är dels utformat i SPSS och dels Excel. Resterande 
undersökningsresultat är bifogat och redovisat i ett separat dokument (Bilaga 2). 

Resultatet av enkätundersökningen presenteras i stapeldiagram och cirkeldiagram som 
formuleras i text. Det finns en förklaring innan man börjar läsa undersökningsresultaten. Det 
finns skillnader mellan olika presentationssätt i båda diagrammen. Tidigare förklarades i 
metoddelen om varför författarna hade valt femgradig skala i enkätfrågorna. Vid analys av 
alla variabeler som visas i cirkeldiagram, visas resultatet i sin originalform, nämligen 
femgradig skala. På detta sätt kan man analysera enkätundersökningen i detaljsiffror. Syftet 
med stapeldiagrammet är att jämföra alla svar med varandra i procent för att sedan kunna dra 
en slutsats och belysa den viktigaste faktorn. Till skillnad från cirkeldiagrammet, 
representerar stapeldiagrammet en tregradig skala istället för fem för att bättre kunna se 
skillnaden mellan alla variabel. 

 

4.1.1 Resans syfte  
Nedan ska resultatanalysen av fråga nummer fyra i enkätundersökninegen redovisas (se 
bilaga. 1). Frågan hänvisar till syftet med resan, ”sol och bad”, ”äventyr”, ”event”, 
”bestämd destination” eller ”bara resa någonstans” 

Stapeldiagrammet nedan representerar de jämförda variablerna med varandra. På ett tydligt 
sätt kan vi observera att att 81% av våra respondenter prioriterar sol och baddestinationer högt 
när de ska planera sin semester, oavsett om de reser reguljärt eller med charter. (se tabell 7. 
Bilaga.2). Bara 14% svarade att sol och baddestinationer inte alls är viktigt när de åker 
utomlands. De resterande variablerna visar mindre påverkan hos deltagarna i undersökningen.  
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Stapeldiagram. 4 Visar resans syfte 

 

Nedan  visas enskilda diagram på varje variabel. I Cirkeldiagrammet visas i motsats mot 
stapeldiagrammet ovan, en femgradig skala. 

 

 

Cirkeldigram.1. Resans syfte vid bestämd destination 

 
Cirkeldiagrammet (Cirkeldigram.1) visar hur viktig betydelsen är vid val av destination. Bara 
20% av respondenterna påstod att det var mycket viktigt att resa till en bestämd destination 
medan 35% hade motsatt åsikt. 
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Cirkeldiagram.2  visar resans syfte - sol och bad  

 

Sol och baddestinationer visar sig vara de mest eftertraktade destinationerna enligt 
cirkeldiagrammet ovan. 73% av deltagarna i undersökningen väljer att resa till platser där bad 
och sol är garanterad.  

 

 

Cirkeldiagram.3 visar syfte bara resa 

 

Meningen med bara resa betyder att resenärerna väljer en destination oberoende av vilka 
egenskaper platsen har, syftet är att bara åka i väg långt ifrån den vardagliga omgivningen. 
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Vid resultatet av enkätundersökningen visade det sig att 22% tyckte att resa bara någonstans 
var mycket viktigt för dem. 40% valde sina resor med mer eftertanke.  

 
 

   
 
        Cirkeldiagram 4                                     Cirkeldiagram 5 

 

Äventyr och event lockar inte respondenterna i denna undersökning särskilt mycket, bara 15% 
tyckte mycket om äventyr och bara 3% anser att olika event lockar. 
 
4.1.2 Påverkningsfaktorer vid val av destination 
På fråga fem i enkätundersökningen ”Vilken faktor påverkade mest valet av 
destination”(Bilaga.1) valdes faktorer utifrån Weavers teoridel som reklam, ekonomi, säsong, 
trygghet och service. I denna fråga använde författarna två olika diagram för att få en bättre 
översyn på det slutliga resultatet. 

Resultatet i stapeldiagrammet nedan visar de fyra mest uppmärksammande faktorer enligt det 
slutresultaten. För att lättare läsa resultaten, har skalan minskats från femgradig skala till 
tregradig skala. 61% av alla respondenter menar att ekonomin är den viktigaste 
påverkningsfaktorn när man planerar en resa, sedan kommer trygghet i destinationen med 
48%, 40%  påverkas säsongmässigt och reklam påverkar 37% av deltagarna.  
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Stapeldiagram. 5 visar vikten av olika påverkningsfaktorer 

 

Nedan kommer det att visas enskilda diagram på varje variabel. I Cirkeldiagrammet visas i motsats mot tabellen 
ovan, en femgradig skala. 

    

Cirkeldiagram 2.a  Cirkeldiagram 2 b  

 

En separat analys av reklam som är en av de påverkande faktorerna vid val av destination, 
visar att  23 % av resenärerna tycker att de” inte alls” blir påverkade av reklam, 22 % anser 
att de blir ”ganska” påverkade, 20 % påverkas ”inte särskild och varken/eller” och endast 15 
% anser att de blir mycket påverkade av reklam (Cirkeldiagram2.b).  
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 Variabeln ”reklam” analyserades och jämfördes sedan med variabeln ”reseform”, detta för 
att få ett bättre syn på hur charterresenärer och självständiga resenärer påverkas av reklam. Av 
charterresenärerna påstod bara en person bli mycket påverkad av reklam och sex personer 
tyckte att de blev ganska påverkade, medans en person påverkades inte alls och sju inte 
särskilt. I det här fallet är resultaten ganska lika mellan de som blir påverkade och de som inte 
blir påverkade av reklam. Sedan visade resultaten att 13 respondenter som valde att resa 
självständigt tyckte att de inte alls påverkades av reklam och fem inte särskilt, medan åtta 
påverkades mycket och sju ganska mycket. (Bilaga.2 tabell4) 

Cirkeldiagrammen 2.a visar att 48% av deltagarna tycker att ekonomi är en avgörande faktor 
när de ska planera sin resa.   

 

Cirkeldiagram2.c. Påverknings faktor ”säsong” 

Respondenterna i denna undersökning verkar inte bry sig så mycket om säsongsperioderna, 
detta kan bero på att de personer som tog del av enkätudersökningen skulle resa under 
lågsäsong och därför visade resultaten att 25% av dem inte var benägna att välja resa 
beroende av säsong. 

 

                                        Cirkeldiagram2.d. Påverknings faktor ”trygghet” 
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Att känna sig säker och trygg under resan har stor vikt för 32% av respondenterna. Service 
under resan är endast avgörande för 7 % av resenärerna i val av destination. (Bilag.2, 
cirkeldiagram5) 

4.1.3 Betydelsen av olika informationskällor 

Tredje delen i enkätundersökningen står för de informationskällor som respondenterna 
använder vid val av destination. Med informationskälla menas TV, tidning, Internet och mun 
till mun information samt övrigt som kan vara böcker, affischer och broschyrer (Bilaga.1).  

Nedan visas ett stapeldiagram som jämför fyra variabler med varandra för att bätte se 
skillnaden mellan dessa. 

 

                                      Stapeldiagrem.6 Jämförelsen av vikten av olika informationskällor 
 

 De flesta respondenter, det vill säga 88% använder Internet för att leta upp information om 
sin valda destination. Mun till mun information är särskilt viktig för de som litar på den 
information som kommer från familj, vänner, arbetskambrater, m.m. 22% letar information  
när de läser tidningar och bara 18% använder Tv som informationskälla. 

Nedan kommer att visas enskilda diagram på varje variabel. I Cirkeldiagrammet visas i 
motsats mot tabellen ovan, en femgradig skala.  
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Cirkeldigaram 6.a Andel av internet  Cirkeldiagram 6b andel av mun till mun 
 
Internet är utan tvekan det medium som används mest av deltagarna för att få information om 
den valda destinationen, bara 5% visar inte alls intresse för Internet. Mun till mun är mycket 
viktig för 35%, medan 18% föredrar andra informationskanaler. 
 

    

Cirkeldiagram 6.c andel Tv   Cirkeldigram 6.d Andel av tidning 
 
Tv och tidningar är mycket viktiga källor för bara 3 % respektive 6% av respondenterna. 
6,7% av respondenterna tyckte att övriga källor som till exempel böcker, affischer och 
broschyrer är mucket avgörande informationskällor. (Bilaga.2, Tabell.9) 

4.1.4  Reklamens betydelse i olika mediekanaler.  
Sista frågan i andra delen av enkätundersökningen handlar om reklam via olika mediekanaler. 
Respondenterna fick frågan om turismreklam har lockat deras intresse någon gång. (Bilaga1)  
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I stapeldiagrammet nedan visas bara de fyra mediekanaler som har fått de flesta rösterna. 

 

 

                     Stapeldiagram.7.reklam via olika mediekanaler 

Även här ser vi en tydlig preferens för Internet som mediekanal, 78%  av deltagarna anser att 
Internetreklam väcker mer intresse än andra reklamformer. Bara 28% anser Tv som en 
mycket viktig påverkningsfaktor, respektive 30% av de som läser tidningar. Radio väcker 
betydligt mindre intresse. 

 

Cirkeldiagrammen visar enskilda variabel och resultaten av den femgradiga skalan. 

 

    

Cirkeldiagram 7.a.Reklam via internet           Cirkeldiagram 7.b reklam via Tidning 
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De enskilda diagrammen visar en markant preferens för Internet som mediereklam jämfört med bara  
7% för de som påverkas av reklam via tidningar. 
 
 

    
Cirkeldiagram 7.c reklam via TV        Cirkeldiagram 7.d reklam via Radio 

Bara 5% av respondenterna tycker att Tv-reklam påverkar de mycket, medan 25% tycker att 
Tv-reklam inte alls lockar deras intresse.  

Radio är den mediekanal där reklam lockar mindre intresse eller inget intresse alls bland 
enkätrespondenterna, 68% hävdar att radioreklam inte alls lockar deras intresse och 0%, det 
vill säga ingen påverkas mycket. 

Respondentrna lägger inte märke till affischreklam särskilt mycket, bara 3% påverkas ganska 
mycket och 62% inte alls. (Bilaga.2 cirkeldiagram.8) 
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5   Analys  
I detta avsnitt presenteras analys av empiri med hänsyn till teoridelen samt 
uppsatsförfattarnas tankeprocesser. 

”Half the money I spend on advertising is wasted, and the trouble is I don`t 
Know which half.”        British soap magnate Lord Leverhulme (1851-1925) 

 
Utgångspunkten av denna undersökning var att studera de faktorer som mest påverkar 
människor i deras val av destination samt studera i vilken utsträckning reklam har inflytande 
på individer.  Detta genomfördes utifrån en kvantitativ insamlingsmetod med 60 
intervjupersoner. 
 
Reklam upplevs ofta som störande och ofta ifrågasätter man budskapet som produkten 
försöker förmedla på olika medie-och marknadsföringskanaler. Men i dagens moderna 
konsumtionssamhällen spelar reklam en viktig roll, Dyer (1982) menar att även om 
människor är skeptiska mot reklam, är det svårt att stå emot den, särskilt reklam med 
allmänna sociala bilder eller lockande budskap. Reklamens syfte är då att skapa 
uppmärksamhet och påverka konsumenter att köpa en viss produkt (Dyer, G.1982.s.69-70).  
 
Vid enkätundersökningen valdes att ställa flera frågor, där deltagarna fick välja bland annat, 
vilka faktorer som mest påverkade valen av destination. Bland dessa faktorer kunde 
respondenterna välja mellan ekonomi, reklam, säsong, tygghet och service. Resultatet från 
alla svar jämfördes med varandra i ett stapeldiagram för att på ett bättre sätt kuna se 
skillnaderna. 
Måltavlan för undersökarna i denna fråga var reklamens betydelse vid val av destination. 
Reklam betraktades som mycket viktig för 37% av deltagarna, medan ekonomi var den mest 
avgörande faktorn för mer än hälften, det vill säga 61% av respondenterna. 

 I början av enkäten ställdes frågan om syftet med resan. Tanken med frågan var att se 
prioriteringarna bland respondenterna vid köp av resor. Syftet var att få en bättre uppfattning 
om respondenternas intresse och behov. Frågan är inte reklaminriktad, men kan istället 
förklara vissa beteendemönster hos resenärerna vid köpetillfället. Weaver (2006) segmenterar 
resenärerna i tre psykografiska kategorier för att förstå deras personlighet. Den första 
kategorin kallas för allocentrsik eller äventyraren. I enkätundersökningen fick man fram att 
bara 25% av respondenterna hade som högst prioritering äventyr som resesyfte. De som väljer 
att bara resa någonstan oberoende av plats eller tidsperiod, kan också räknas in som 
allocentriska resenärer. Ofta är det svårt att sammanställa en psykografisk profil eftersom det 
inte är lätt att identifiera och mäta denna egenskap (Weaver&Lawton.2006). Vidare kom vi 
fram till att sol och bad var den mest eftertraktade måldestinationtionen bland 81% av våran 
respondenter ovavsett om de reste med charter eller självständigt. Bara 25% valde i förväg att 
planera en bestämd resa, och bara 9% hade något event som ändamål. Dessa resenärer kan 
kategoriseras enligt Weavers (2006) psykografiska segmentering som psykosentriska, det vill 
säga, man väljer en väletablerad destination och stannar helst hela sin semmester på ett all 
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inclusive-hotell. Medcentrics representerar de flesta resenärer, deltar gärna i platsens kultur, 
men föredrar att stanna i bekväma hotell. (Weave& Lawton:2006.s185,186). 

Intresse och behov för resande är alltid drivande faktorer.  Holloway (1999) påstår att det är 
svårt att beskriva eller förklara de faktorer som driver människor att välja en destination på 
grund av att alla konsumenter beter sig på olika sätt eftersom alla väljer sina egna lösningar 
för att tillfredställa sina behov. Reklamen har som syfte att övertala konsumenter om deras 
behov och stimulerar intresse för till exempel resande genom lockande reklamkampanjer. 
(Holloway, C:1999, s.58). 

Bergström (1995) använder sig av Maslows behovstrappa (modell.2) för att stegvis förklara 
hur reklam skapar behov. Reklam övertygar människor att de har ett behov och att produkten 
på bästa sätt kommer att tillfredställa dem. För att budskapen som företagen vill förmedla ska 
kunna nå en viss målgrupp, använder de flesta reklamproducenter ljud- och musik effekter, 
rörliga bilder och iögonfallande färger för att dra till sig så många kunder som möjligt. 
(Bergström.2009 s. 56-61). Problemet med reklamens effekt är att den är svår att mäta 
eftersom det brukar ta tid innan den börjar göra effekt bland konsumenterna (Morgan, 2001)  

Hård (2002) menar att reklam är en kommunikationsätt mellan sändare och mottagare. Man 
börjar med en informationskälla som sändaren omvandlar till en signal som sedan överförs 
via någon kanal till mottagaren, där meddelandet sänder sitt budskap som informationskällan 
önskar påverka. Med informationskällor menar man bland annat Internet, tidningar, Tv, word 
of mouth eller radio. För 88% av deltagarna i undersökningen var Internet den viktigaste 
informationskällan. Webben upplevs som en global, öppen och aktuell mediekanal där 
fördjupad information är möjlig att hitta, den kan även kompletera en reklamkampanj via 
medier som Tv (Bergström.2009). Detta kanske förklarar den mindre omfattande påverkan 
som Tv har som informationskälla för deltagarna i arbetet, bara 18% uppmärksammar denna 
medie kanal som en mycket viktig källa. Hälften av deltagarna, det vill säga 50% föredrar att 
ta hänsyn till den information som kommer från  familj och bekanta, Ferström (2002) hävdar 
att mun till mun reklam kan ha en positiv påverkan inom rese och turismindustrin eftersom 
nöjda kunder sprider gott rykte (Ferström.2000).  

Reklam påverkar människor på olika sätt beroende på individens personlighet, intressen, 
behov, social eller ekonomisk status, därför är det viktigt för företag att marknadsföra sina 
produkter på olika mediekanaler som Internet, Tv, tidningar, radio, afischer, m.m för att bättre 
kunna nå och förmedla sitt budskap till en bredare målgrupp. (www.fritidsresor.se). En 
effektiv reklam och en välplanerad kommunikationstrategi kan inte garantera företagarnas 
framgång, men det kan öka deras chanser (Morgan.2001).  

Stafford (2005) menar att tack vare utvecklingen inom internet är det lättare idag för företag 
att ha en bättre marknadsföringskommunikation eftersom den ger möjlighet till en omedelbar 
feedback. De gamla traditionella marknadsföringskanalerna har förlorat förmågan att påverka 
konsumenterna på grund av att online marketing idag har mer inflytande i dagens samhälle 
(Stafford&Feber. 2005). Detta påståendes riktighet ses i resultaten som togs fram i 

http://www.fritidsresor.se/
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enkätundersökningen, 78% av respondenterna tyckte att reklam via Internet väcker deras 
intresse mer än andra reklamformer. 30% ägnar mer uppmärksamhet på reklamtidningar, 
medan 28%  blir mer påverkade av Tv-reklam. På Fritidsresors hemsida (www.fritidsresor.se) 
står det att reklam via Tv hjälper de att förstärka sitt varumärke, förmedla sitt budskap men 
framför allt att locka konsumenter att leta vidare information via webben, internet är den nya 
platsen där kund och företag möts för första gången (Hellman.2001).  

Internets utveckling har bland annat bidragit till framväxen av onlinemarketing vilken i sin tur 
har lett till utvecklingen av e-handel, inom rese- och upplevelse industrin har denna trend 
blivit allt mer populär. E- handel växer i länder som Sverige där cirka två procent av den 
totala handeln sker via Internet(Hellman.2001).  

  

5.1 Slutsatser 
Att mäta reklamens påverkan på människor var en mycket svårt uppgift på grund av att 
reklam tolkas och uppfattas på olika sätt beroende på individens intresse och behov. Däremot 
var ekonomi en viktig påverkningsgfaktor bland deltagarna i undersökningen. Reklam kan 
förstärka intressen och behoven, men pengar avgör om man kan eller inte kan resa. 

Olika mediekanaler används för att göra reklam men Internet upplevdes av de allra flesta som 
det mest inflytande mediet. Reklam via Internet får större uppmärksamhet än de traditionella 
mediekanalerna och används samtidigt som informationskälla. 
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6 Diskussion 
I diskussionskapitlet presenteras; egen tankeprocess, metoddiskussion, samt förslag till 
fortsatt forskning.   

Under uppsatsens gång har författarna lagt märke till hur svårt det är att mäta reklamens 
påverkan på folk eftersom den värderas och uppfattas olika beroende på människornas 
intresse. Fler ser reklam som något mer störande än lockande, speciellt i mediekanaler som Tv 
eller radio, där man så fort så möjligt byter kanal eller radiostation för att undvika reklam. 
Men vi lever i en marketing och mediedriven värld, man kan inte gå ifrån den eftersom den 
har blivit en del av vårt vardagliga liv oberoende var vi befinner oss i världen. 

När tema till uppsatsen valdes var det viktigaste att förstå hur reklam kunde påverka 
resekonsumenterna vid val av destination eftersom författarna själva hade upplevt den 
känslan. När man slår upp en tidning, tittar på Tv eller surfar på nätet får man mycket 
information om nya produkter. Eftersom det är omöjligt för oss att ta till oss all information 
samtidigt kan den försvinna från vår hjärna medvetet eller omedvetet. Men däremot om vi får 
en positiv inställning gentemot en produkt eller ett reklambudskap kommer den troligtvis att 
fastna i vårt minne. Det är ett faktum att människor blir påverkade av vad de ser och hör på de 
olika mediekanalerna, ibland kan de villigt eller ovilligt förändra sina åsikter eller attityder. I 
enkätunderökningen fick vi fram att reklam inte var en avgörande påverkningsfaktor för 
deltagarna i undersökningen, uppenbarligen var ekonomin det första man tänkte på innan man 
bokar en resa. Men reklam uppfattades ändå som något viktigt för 22 personer av de 60 
delagarna (se tabell.4 bilaga 2), detta tyder på att den påverkar i en viss utsträkning.  

Syftet med reklam är då att skapa uppmärksamhet och påverka konsumenter att köpa en viss 
produkt. Nu för tiden använder stora resebolag omfattande resekampanjer, som ibland är 
svåra att motstå. Kända artister används för att dra till sig uppmärksamheten av så många 
konsumenter som möjligt.  

Reklam påverkar oss på olika sätt beroende på hur vi är som personer, till exempel vilka 
intressen eller behov vi har. Charterresenärer som för det mesta väljer att åka till sol och 
baddestinationer blir något mer påverkade av reklam än äventyrare och kulturälskare, detta på 
grund av att de flesta reklamkampanjer man ser på Tv eller tidningar marknadsför 
solsemester.  

På grund av teknologins utveckling är internet idag den mest betydelsefulla informationskälla 
för de flesta svenskar eftersom man lätt kan söka bland olika turismlänkar eller webbsidor, få 
svar på frågor, tips och råd och till och med se bilder eller filmer av den plats man vill besöka, 
allt på ett och samma ögonblick. Internet som ett multifunktionellt medium är effektiv både 
som information och reklamkälla. Fördelen med Internet är att det är ett tillgängligt medium, i 
alla fall för de flesta människor i västerländska länder och ett snabbt alternativ för att söka 
fram information. Internet underlättar resesugna att söka information om den destination de är 
intresserade av samtidigt som de kan jämföra priser från olika resebolag som erbjuder samma 
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destination. För de flesta resebolag, stora som små, är deras hemsida på internet ett viktigt 
medium för att marknadsföra sin verksamhet samtidigt som de informerar kunderna om sina 
resor och erbjudanden. Stora resebolag har också börjat använda olika sociala webbplatser 
som Facebook, Twitter för att skapa mer uppmärksamhet.  

För de flesta företag är reklam ett viktigt redskap för att komma åt konsumenterna och sälja 
sina produkter. Resor marknadsför sig också som produkter och det är ingen tvekan om att de 
också påverkar konsumenterna till köp. Intresset för resande växer och reklamens funktion är 
att påminna och väcka behoven för de resande. 

 

6.1 Metodkritik 
Inom två områden i detta arbete finns problem som vi vill kritisera. Det första området 
handlar om yrkesverksamma respondenter och det andra om själva enkätfrågorna.  
Vid utdelning av enkäterna till vår utvalda grupp, hade respondenterna en tendens att svara på 
frågorna så snabbt så möjligt på grund av att dem var på resande fot. Vi försökte att minska 
antalet frågor samt antalet sidor på enkätundersökningen. Vi placerade de frågor som 
handlade om resemotiv, påverkningsfaktor och reklam på första sidan eftersom de två första 
delarna av enkätensfrågorna behövde lite mer fokus. Men ändå försökte respondenterna att 
besvara hastigt utan att tänka efter ordentligt. Det skulle ha blivit bättre resultat om enkäterna 
skickades till yrkesverksamma urval via e-mail så att respondenterna kunde få möjligheten att 
svara på frågorna utan stress och med tillräckligt tid. Detta har inte blivit möjligt på grund av 
tidsbrist. 
Undersökningen skulle varit bättre om vi hadde arbetat med både kvantitativa och kvalitativa 
metoder, eftersom vissa frågor är svåra att mäta med siffror. 

.  

6.2 Metoddiskussion 
Under arbetet med uppsatsen har vi varit tvungna att göra vissa avgränsningar  på grund av 
brist på tid och resurser. Resultatet i undersökningen skulle ha blivit mer tillförlitligt om fler 
respondenter hade deltagit i enkätundersökningen och om den hade gjorts på fler platser som 
till exempel flygplatser som Arlanda, Bromma eller Skavsta. Detta skulle ha påverka det 
nuvarande resultatet.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har författarna upptäckt medians makt över att sprida positiva eller 
negativa bilder av en destination. Det finns länder som har blivit drabbade av de negativa eller 
spekulativa effekterna av media och påverkat ett lands turistutveckling trots att det finns 
potential att bli upptäckt av fler turister. Som vidare forskning på detta område föreslår 
författarna en undersökning om hur länder med en negativ image kan etablera sig som en ny 
populär destination genom att skapa en realistisk image av sig. 
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Bilaga 1:  
Enkät 
 
Val av destination 
1. Reser du  o  med Charter    o  Självständig? 
2. Reser du o  Ensam   o  i gruppp (Antal i grupp . . . . . . .) 

    o  med Familj   
    o  med vänner 

3. Är resan: o  Planerad  o  Spontan 
4. Vad är syftet med denna resa? ? (Välj en siffra mellan 1-5 där 1 har minst värde och 5 

högst värde) 
– Bestämd destination t.ex. Kulturisk, Historisk, Sevärdhet……… 
– Sol o bad…………..  
– Event t.ex. Konsert, sport, mässa, … 
– Äventyr t.ex. Safari, Dykning,……..  
– Bara resa någonstans ……. 
– Annat--------------------------- 

5. Vilken faktor påverkade mest valet av destination? (Välj en siffra mellan 1-5 där 1 
har minst värde och 5 högst värde) 
 Reklam  o1 o2 o3 o4 o5 
 Ekonomin  o1 o2 o3 o4 o5 
 Resans tid/ säsong  o1 o2 o3 o4 o5 
 Tryggheten på destinationeno1 o2 o3 o4 o5 
 Service under resan             o1 o2 o3 o4 o5 
Annat   o1 o2 o3 o4 o5 
 

Reklam 
6. Vilken informationskälla använder du mest när ska du välja en resa? (Välj en siffra 

mellan 1-5 där 1 har minst värde och 5 högst värde)  
Tv  o1 o2 o3 o4 o5  
Tidning o1 o2 o3 o4 o5  
Internet o1 o2 o3 o4 o5 
Familj och bekanta o1 o2 o3 o4 o5  
Annat o1 o2 o3 o4 o5  

7. Har någon turismreklam lockat ditt intresse när du ser den? (Välj en siffra mellan 1-
5 där 1 har minst värde och 5 högst värde)  
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Tv o1 o2 o3 o4 o5 
Tidning o1 o2 o3 o4 o5 
Internet o1 o2 o3 o4 o5 
Radio o1 o2 o3 o4 o5 
Affisch o1 o2 o3 o4 o5 
 

Personlig information 
8. Hur ofta reser du på semester? 

o  Flera gånger om året  
o  1-2  gånger per år   
o  Vartannat år     
o  Mer sällan   

9. Hur gammal är du? …………… 
10. o  Man   o  kvinna 
11. Vad har du för utbildning? 

o grundskola o gymnasium o universitet/högskola   
12. Vad är ditt årsinkomst? 

o  0- 100,000 kr o 100,001- 250,000 o 250,001- uppåt 
13. Vad är ditt civilstånd? 

o gift  o sambo  o ensamstående  
14. Hur många personer finns i ditt hushåll? ………….. 
15. Hur många barn under 16 finns i hushållet? ………….. 
16. Sysselsättning o Studerande o Arbetar  

    o Pensionär  o arbetslös 
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Bilaga 2 

 

Stapeldigram.1 

 

Resultatet visar att andel av självständiga och charter resor är 67 % och 33 % respektive 
oavsett kön och sociala status. Men av charterresanden är 65 % kvinnor och 35 % män medan 
denna andel olika kön för självständiga resenärer visar en omvänd trend, alltså 45 % kvinnor 
och 55 % män (Stapeldigram.1). 

 

Enkätanalysen visar att av de 60 respondenter reser 68,3%  på semester med sin familj varav 
90%  reser med charter. Vid en frekvensanalys kom man fram till att 85 % av både charter och 
självständiga resenärer planerar sin resa i förväg,  medan 15 % av respondenterna reser 
spontant ( Tabell.2). 

Vid en ytterligare analys visar att de flesta respondenter, det vill säga 56.7%, reser 1-2 gånger 
per år, medans 30 % reser mer än två gånger per år och resten reser mindre än en gång per år 
eller mer oftare. Samma analys visar att spontana resenärer reser oftare (Tabell.3). 

 



38 

 

 

 

 

Kön 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 29 48,3 48,3 48,3 

kvinna 31 51,7 51,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  
Tabell.1Antal män och kvinnor som deltog i undersökning 

 
 
 

Rese_form * Rese_sälskap Crosstabulation 

Count 

 Rese_sälskap 

Total I grupp Med familj Med vänner Ensam 

Rese_form Charter 0 18 2 0 20 

Självständig 2 23 13 2 40 

Total 2 41 15 2 60 

Tabell.2Analys av både resans form och resans sälskap 
 
 
 
 

 Antal resor per år 
Resan 

Total Planerad Spontan 
 Flera gånger per år 14 4 18 

1-2 gånger per år 29 5 34 

Vartannat år 7 0 7 

Mer sällan 1 0 1 

Total 51 9 60 

Tabell3 Analys av samband mellan planering och antal resor 
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Stapeldigram2. Resans syfte äventyr 

 

 
Stapeldiagram 4. Resans syfte event 

 
Event verkar inte alls vara en viktig syftesveriabel hos yrkesverksamma respondenter för att 
välja en resemål (Bilaga.2 Stapeldigram.4).  
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Vikten av olika påverkningsfaktor 

Olika påverkningsfaktor Inte alls Varken/eller Mycket Summa 

Reklam 26 12 22 60 

Säsong 29 7 24 60 

Ekonomi 19 4 37 60 

Trygghet 18 13 29 60 

Tabell.4 

 

Vikt av olika informationskälla 
Olika informationskälla Inte alls Varken/eller Mycket Summa

32 17 11 

 28 19 13 

 6 1 53 

Mun till mun 18 12 30 

Tabell.5 

Reklam i olika mediekanaler 
Olika mediekanaler Inte alls Varken/eller Mycket summa

24 19 17 

Tidning 29 13 18 

Internet 6 7 47 
51 7 2 

Tabell.6 

 

Crosstab 

Count 

 Rese_form 

Total Charter Självständig 

Syfte_resa_Sol_bad Inte alls 0 5 5 

Inte särskild 0 3 3 

Varken  eller 0 3 3 

Ganska 0 5 5 

Mycket 20 24 44 

Total 20 40 60 

Tabell. 7 samband analys mellan resan form och sol o bad rese syfte 
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Rese_form * Påverkan_faktor_Reklam Crosstabulation 

Count 

 Påverkan_faktor_Reklam 

Total Inte alls inte särskild varken/eller Ganska Mycket 

Rese_form Charter 1 7 5 6 1 20 

Självständig 13 5 7 7 8 40 

Total 14 12 12 13 9 60 

Tabell 8. Samband analys mellan charter och reklam som påverkningsfaktor 
 
 
 

Kön * Påverkan_faktor_Reklam Crosstabulation 

Count 

 Påverkan_faktor_Reklam 

Total Inte alls inte särskild varken/eller Ganska Mycket 

Kön Man 9 5 3 4 8 29 

kvinna 5 7 9 9 1 31 

Total 14 12 12 13 9 60 

Tabell.9 sambandanalys mellan kön och påverkningsfaktor reklam 
 
 

Rese_form * Påverkan_faktor_Reklam Crosstabulation 

Count 

 Påverkan_faktor_Reklam 

Total Inte alls inte särskild varken/eller Ganska Mycket 

Rese_form Charter 1 7 5 6 1 20 

Självständig 13 5 7 7 8 40 

Total 14 12 12 13 9 60 

Tabell 10 sambandsanalys mellan charterresande och påverkningsfaktor reklam 
 
 

Årsinkomst * Påverkan_faktor_Reklam Crosstabulation 

Count 

 Påverkan_faktor_Reklam 

Total Inte alls inte särskild varken/eller Ganska Mycket 

Årsinkomst Låginkomst 2 1 1 1 1 6 

Meddelinkomst 2 4 5 9 5 25 

Höginkomst 10 7 6 3 3 29 

Total 14 12 12 13 9 60 

Tabell. 11 sambandsanalys mellan inkomst och påverkningsfaktor reklam 
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Cirkeldiagram2.c. Påverknings faktor säsong 
 
 
 

 
 

Cirkeldiagram2.d påvarkningsfaktor trygghet 
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Cirkeldiagram 5 påverkningsfaktor service under resa 

 
Informationkälla_annat 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Inte alls 50 83,3 83,3 83,3 

Varken/eller 4 6,7 6,7 90,0 

Ganska 2 3,3 3,3 93,3 

Mycket 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabell.12 Informationskälla annat 
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Cirkeldiagram 8 andel av afficshreklam 

 

Årsinkomst * Antal_reser_per_år Crosstabulation 

Count 

 
Antal_reser_per_år 

Total 

Flera gånger 

per år 

1-2 gånger per 

år Vartannat år Mer sällan 

Årsinkomst Låginkomst 4 2 0 0 6 

Meddelinkomst 7 14 4 0 25 

Höginkomst 7 18 3 1 29 

Total 18 34 7 1 60 

Tabell.9 
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