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Sammanfattning 

 
Bakgrund: I dagens teknologisamhälle blir det allt svårare för företag att nå ut till 

sina presumtiva kunder då de utsätts med massvis av budskap. För att nå sina 

kunder kan företag förmedla budskap genom kommunikationskanaler som har 

olika egenskaper. Kommunikationskanalerna kan delas in i traditionella och 

moderna kommunikationskanaler. Olika egenskaper hos 

kommunikationskanalerna föredras hos olika individer. Barnfamiljer utgör en 

betydande del av livsmedelskonsumtionen då de inhandlar mer matvaror än 

resterande familjesammansättningar. Därmed så blir denna målgrupp en central 

målgrupp för matvarubutiker. Med avseende på detta krävs det mer ingående 

kunskap från matvarubutikens perspektiv för att tillämpa rätt 

kommunikationskanal för att nå målgruppen barnfamiljer, på ett sätt som föredras 

av målgruppen.  

 

Syfte: Att utreda vilken/ vilka av de moderna och/eller de traditionella 

kommunikationskanalerna som målgruppen barnfamiljer påstår att de föredrar från 

en matvarubutik, när ett attraktivt budskap förmedlas. 

 

Referensram: Uppsatsen utgår från teorier som kommunikationsprocessen, 

generella skillnader i de moderna och traditionella kommunikationskanalerna och 

kommunikationsriktningar. Vidare baseras den teoretiska referensramen på 

tidigare publicerade vetenskapliga artiklar. 

 

Metod: Uppsatsen metodologiska ansats bygger på en kvantitativ metod och det 

empiriska materialet har samlats in genom en kvantitativ enkätundersökning. 

 

Resultat: Resultatet för undersökningen visar att kommunikationskanalen e-mail 

föredras av målgruppen. E-mail hade en överlägset hög procentuell andel i 

jämförelse med de resterande kommunikationskanalerna som ingick i 

enkätundersökningen. Vidare kunde också resultatet påvisa att de moderna 

kommunikationskanalerna föredras framför de traditionella 

kommunikationskanalerna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Moderna kommunikationskanaler, traditionella 

kommunikationskanaler, barnfamiljer, matvarubutiker   



 

 

 

Summary 
 

Background: In today's society, it becomes increasingly difficult for companies to 

reach their prospective customers. In order to reach their customers, companies 

can convey messages through communication channels that have varying 

characteristics. Communication channels can be divided into traditional and 

modern communication channels. Different characteristics of the communication 

channels are preferred by different individuals. Families with children constitutes a 

significant part of the consumption of food as they purchase fast moving consumer 

goods (FMCG) to a greater extent than the remaining family constellations. As a 

result, this target group becomes a key target for food retailers. In this regard, more 

thorough knowledge from the food store's perspective is required to apply the right 

communication channel to reach the target families with children, in a manner 

preferred by the target audience. 

 

Purpose: To investigate which of the modern and/ or traditional communication 

channels, families with children prefer from a food store when an attractive 

message is conveyed. 

 

Reference Framework: The essay is based on theories such as the 

communication process, general differences for the modern and traditional 

communication channels and communication direction. Furthermore, the 

theoretical frame of reference is based on previously studied material from 

scientific articles. 

 

Method: The methodological approach is based on a quantitative method and the 

empirical material has been collected through a quantitative questionnaire survey. 

 

Result: The results of the survey show that the preferred communication channel 

for the target audience is e-mail. E-mail had a high percentage share compared to 

the remaining communication channels that were included in the survey. 

Furthermore, the results suggest that modern communication channels are 

preferred to traditional communication channels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Modern communication channels, traditional communication 

channels, families with children 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras en introduktion till uppsatsens ämnesområde. Sedan 

förs en problemdiskussion kring bakomliggande orsaker till studien. Vidare 

framförs undersökningens forskningsfrågor och syfte. Avslutningsvis förklaras de 

centrala begreppen som används i studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Tillvägagångssättet att sprida och förmedla marknadsföringsbudskap har 

förändrats avsevärt under de senaste decennierna med avseende på teknikens 

utveckling och framväxt (Rayani, 2015). Uppkomsten och utvecklingen av internet 

och tekniska enheter som smartphones och bärbara datorer har medfört att företag 

kan förmedla marknadsföringsbudskap till presumtiva kunder i en helt annan 

utsträckning än tidigare. För att förmedla ett budskap används 

kommunikationskanaler. (Mossberg & Sundström, 2014) Kommunikationskanaler 

som används vid förmedlandet av dessa budskap kan delas in i två kategorier, 

moderna kommunikationskanaler och traditionella kommunikationskanaler. 

Facebook, e-mail och SMS är exempel på det som benämns som moderna 

kommunikationskanaler. Traditionella kommunikationskanaler innebär förmedling 

av budskap genom exempel tidningar, radio och Tv. (Munir Dad, 2012) Olika 

kommunikationskanaler innehar olika egenskaper som exempelvis skillnader i tid 

som det tar att besvara budskapet som sänds. Olika egenskaper hos 

kommunikationskanalerna föredras i en högre grad av vissa mottagare än andra 

och medför att det idag finns ett brett omfång av kommunikationskanaler såväl 

moderna som traditionella. (Danaher & Rossiter, 2008) En undersökning utförd av 

Internetstiftelsen från år 2016 visar att trender som användandet av sociala medier 

som Facebook och Instagram har ökat bland mobilanvändare i Sverige 

(Internetstiftelsen, 2016 a). Trender som dessa tvingar företag att utforska nya 

tillvägagångssätt att förmedla budskap till potentiella kunder.   

 

Förmedlandet av budskap från företag till kund är en central faktor i 

marknadsföringssammanhang. Detta för att göra den presumtiva kunden medveten 

och övertygad om företagets erbjudande. (Frankelius, Norrman & Parment, 2015) I 

Sverige finns det ungefär 1,1 miljoner barnfamiljer (Statistiska Centralbyrån, 

2016). Statistiska centralbyrån presenterade år 2012 statistik över hur Sveriges 
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familjesammansättningar konsumerade livsmedel. Sveriges 

familjesammansättningar kan delas in i tre kategorier utifrån statistiken. Dessa är 

familjesammansättningar med hemmaboende barn, utan barn och en kategori som 

benämns som övriga familjesammansättningar. Nedan i tabell 1 presenteras 

definitionerna av de olika typerna av familjesammansättningarna utifrån 

statistiken. 

  

Typ av familjesammansättning Definition 

Familjesammansättningar med barn Innefattar ensamstående och 

sammanboende med ett eller flera 

barn mellan 0-19 år. 

Familjesammansättningar utan barn Innefattar ensamstående och 

sammanboende utan barn. 

Övriga familjesammansättningar Innefattar sammanboende och 

ensamstående med ett eller flera barn 

som är över 0-19 år. 

Tabell 1: Definitioner av de olika typerna av familjesammansättningar 

Utifrån statistiken konsumerade barnfamiljer livsmedel för cirka 86 500 kronor per 

år jämfört med familjer utan barn samt ensamstående utan barn som konsumerade 

livsmedel för cirka 56 700 kronor per år (Statistiska Centralbyrån, 2012). Övriga 

familjesammansättningar konsumerade livsmedel för 77 100 kronor per år. Totalt 

konsumerar alla typer av familjesammansättningar livsmedel för 220 300 kronor 

per år. Barnfamiljer med hemmaboende barn utgör ungefär 40 procent av den 

totala livsmedelskonsumtionen utifrån denna statistik (Statistiska Centralbyrån, 

2012).  
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Figur 1: Livsmedelskonsumtion för de olika familjesammansättningarna i procent 

år 2012 källa: SCB 

 

Figur 2: Barnfamiljers livsmedelskonsumtion i kronor år 2012 källa: SCB 
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Eftersom målgruppen barnfamiljer utgör en betydelsefull del av 

livsmedelskonsumtionen är barnfamiljer en central målgrupp för matvarubutiker 

att uppmärksamma. Om matvarubutiken ökar sin förståelse gällande de egenskaper 

hos kommunikationskanalerna som målgruppen efterfrågar, kan effektiv och 

genomslagskraftig budskapsförmedling ske till kunden. Det medför att attraktiva 

budskap som förmedlas, med stor sannolikhet når fram till mottagaren och 

observeras snarare än att bli ignorerat. Det kan vidare bidra till ökad lönsamhet för 

matvarubutiken.  

 

1.2 Disposition för uppsatsen 

Denna uppsats inleds med ett introduktionskapitel innehållande en kort bakgrund 

till problemet som sedan belyses vidare i en problemdiskussion. Sedan presenteras 

studiens syfte och frågeställning. Det följs av centrala begrepp och teorier som 

sedan kommer att ligga till grund för metodavsnittet. Vidare diskuteras 

undersökningens genomförande som sedan utmynnar i en resultat- och 

diskussionsdel. Slutligen presenteras slutsatser, bidrag och förslag på vidare 

forskningsområden. 

 

1.3 Problemdiskussion 

Ökandet av användning av moderna kommunikationskanaler har medfört, i 

anslutning med de traditionellt tidigare använda kommunikationskanalerna att 

kunden utsätts för massvis av marknadsföringsbudskap från företag genom många 

olika kommunikationskanaler (Mossberg & Sundström, 2014). Enligt Richards & 

Curran (2002) utsätts den presumtiva kunden för omkring 3500 budskap per dag. 

Varje individ har olika kognitiva förmågor som begränsar individens förmåga att 

ta in budskapen, vilket innebär att de flesta budskap som förmedlas selekteras bort 

av kunden och ignoreras (Mossberg & Sundström, 2014). Detta är kostsamt för 

företag då marknadsföringsbudskap blir ineffektiva och verkningslösa.  

 

Ur ett matvaruföretags perspektiv, är det nödvändigt att kunskap om hur 

målgruppen barnfamiljer vill ta emot budskap finns, för att undvika att budskap 

som förmedlas genom ineffektiva kommunikationskanaler, selekteras bort och 

ignoreras av målgruppen. Vidare bör det också beaktas att den teknologiska 
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utvecklingen är i ständig tillväxt där förändringar sker kontinuerligt och 

fortskridande (Rayani, 2015). Detta medför att forskning inom detta område 

ständigt behöver förnyas och uppdateras. 

 

1.4 Syfte 

Studien fokuserar på att undersöka målgruppens uppfattning om vilken/vilka 

kommunikationskanaler som föredras för att förmedla attraktiva budskap genom. 

Detta eftersom det omöjligt går att studera tillfället då ett budskap observeras av 

mottagaren och därmed avgöra vilken kommunikationskanal som föredras av 

individer i målgruppen. Därmed är syftet med studien att utreda vilken/ vilka av de 

moderna och/eller de traditionella kommunikationskanalerna som målgruppen 

barnfamiljer påstår att de föredrar från en matvarubutik, när ett attraktivt budskap 

förmedlas. 

 

1.5 Studiens bidrag 

Problemet som studeras i denna rapport är ett empiriskt problem eftersom det inte 

tidigare utförts någon forskning om detta specifika ämnesområde. Det finns studier 

publicerade om tillämpning och implementering av kommunikationskanaler men 

inte vilken/vilka av dessa kanaler som matvarubutiker bör tillämpa för att specifikt 

nå målgruppen barnfamiljer.  

Kunskap om detta ämnesområde kan i sin tur bidra till ökad lönsamhet för 

matvarubutiken om rätt kommunikationskanal med rätt egenskaper används, som 

föredras av den specifika målgruppen. Om rätt kommunikationskanal används för 

att förmedla ett erbjudande från en matvarubutik, är sannolikheten stor att den 

presumtiva kunden blir medveten om sitt erbjudande och därmed utför beslutet att 

genomföra sina livsmedelsinköp på den specifika matvarubutiken.   

Om matvarubutiker använder kommunikationskanaler med rätt egenskaper som 

föredras av målgruppen, som är mottagaren, kommer mottagaren vara medveten 

om sitt erbjudande. Detta kan medföra att tidskrävande sökningar efter 

erbjudanden som passar individens behov, undviks.   
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1.6 Centrala begrepp  

Begreppen som används i denna uppsats kan ha mångtydiga definitioner. Nedanför 

definieras och förklaras de centrala begreppen som återfinns i arbetet.   

En barnfamilj definieras enligt Statistiska centralbyrån som en familj med ett eller 

flera hemmaboende barn (Statistiska Centralbyrån, 2015). Ur ett juridiskt 

perspektiv blir en person myndig vid 18 års ålder och det är vid denna ålder som 

ett barn räknas som vuxen (Lagen, 2016). Den slutgiltiga definitionen av begreppet 

barnfamilj är en familj med en eller två föräldrar med ett eller flera hemmaboende 

barn i åldersintervallet 0-18 år. Denna definition anses vara lämplig och 

omfångsrik samt att den begränsas juridiskt till åldersintervallet upp till 18 år.  

Begreppet kommunikationskanal återfinns frekvent i marknadsföringslitteraturen 

och har många synonymer som exempelvis begreppen medium, verktyg, 

marknadsföringskanal och mediekanal. Denna uppsats kommer att använda 

begreppet kommunikationskanal och inte någon synonym till begreppet eftersom 

att detta begrepp återfinns frekvent i marknadsföringslitteraturen. Nedan 

presenteras några av definitionerna som återfunnits i litteraturen.  

Författare som Frankelius et al. (2015) definierar begreppet som det fysiska 

medium där budskapet överförs. Mossberg och Sundström (2014) talar istället om 

begreppet mediekanal som är sättet att nå ut med information genom ett verktyg 

eller ett medium. Andra författare som Brassington och Pettitt (2003) definierar 

begreppet som det sätt på vilket det kodade meddelandet skickas till mottagaren. 

Fill (2013) menar att begreppet innebär det sätt vilket meddelandet överförs från 

källan till mottagaren. 

Mossberg och Sundströms definition används som den slutgiltiga definitionen av 

begreppet kommunikationskanal eftersom den anses som omfattande och ger en 

lämpad och rättvisande tolkning av begreppet.  
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2. Referensram 
I detta kapitel presenteras en kort historisk bakgrund och de teorier som ingår i 

uppsatsens referensram. 

 

2.1 Historisk bakgrund 

Redan på 1960-talet återfinns publicerat material i litteraturen om hur företag 

kunde positionera sig på marknaden som skulle resultera i ökade vinstmöjligheter 

(Constantinides, 2010). Ett känt exempel är Bordens (1964) modell där tolv 

element identifierades. Denna modell blev senare reducerad till den omtalade 

Jerome McCarthys modell, The Marketing Mix, som också benämns som de fyra 

P: na; produkt, pris, plats och påverkan (Constantinides, 2010). I det sistnämnda 

elementet, påverkan, återfinns tillvägagångssätt för företag att positionera sig 

genom att bland annat förmedla budskap på olika genomslagskraftiga sätt (Kotler 

& Keller, 2012). Detta visar att kommunikationskanaler har uppmärksammats och 

haft betydelse för företag tidigt i marknadsföringens historia. Allt eftersom 

marknaden och tekniken har förändrats, har också tillvägagångssätt att förmedla 

budskap förändrats och uppdaterats. (Rayani, 2015)  

 

2.2 Kommunikationsprocessen 

Mossberg och Sundström (2014) illustrerar en omarbetad kommunikationsmodell 

som ursprungligen kommer från Schramm (1955) och Shannon & Weaver (1963) i 

sin litteratur om hur processen vid förmedlande av budskap fungerar.  

 

 

Figur 3: Kommunikationsprocessen källa: Mossberg och Sundström 2014 
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Modellen beskriver hur ett budskap sänds från en part till en annan och hur 

sambandet ser ut mellan orsak och handling. Sändaren kan exempelvis vara en 

individ eller ett företag som vill förmedla ett reklambudskap med uppmaning om 

att köpa företagets produkter. Budskapet är det som kommuniceras i de olika 

symboliska uttryck det tar sig och fungerar som en signal från sändaren till 

mottagaren som omvandlar eller tolkar budskapet till eget tankeinnehåll. 

(Mossberg & Sundström, 2014) Vid denna förmedling kan budskapet utsättas för 

brus som innebär störningar eller som Frankelius et al. (2015) skriver ”bruset är 

allt som läggs till signalen mellan sändningen och mottagningen och som inte har 

avsetts av källan”. Brus kan också innebära bristande språkbehandling eller att 

annonser ignoreras eftersom det finns för många annonser på exempelvis en 

tidningssida (Mossberg & Sundström, 2014). 

 

Sedan avkodas budskapet av mottagaren som tolkar budskapet och ger en mening 

till budskapets symboler, text och illustrationer. Mottagaren kan vara en individ 

eller en målgrupp med flera individer. (Frankelius et al., 2015) Vidare kan en 

återkoppling ske, vilket innebär att mottagaren reagerar på budskapet och sedan 

ger direkt eller indirekt återkoppling. (Mossberg & Sundström, 2014) 

Reaktionerna eller responsen kan vara mångfacetterade: allt från att mottagaren 

ökar sin kunskap, ändrar sin uppfattning eller blir mer medveten om en produkt 

eller ett varumärke eller vänder sig direkt till butiken för att köpa produkten. 

(Frankelius et al., 2015) 

 

2.3 Moderna respektive traditionella kommunikationskanaler 

De traditionella kommunikationskanalerna innefattar de metoder som funnits 

innan framväxten och uppkomsten av internet som exempelvis tidningar, affischer/ 

posters, postala brevutskick, Tv och radio (Munir Dad, 2012).  

 

De moderna kommunikationskanalerna är nya metoder som uppkommit i och med 

teknikens och internets framväxt som exempelvis kommunikationskanaler som e-

mail, hemsidor och ITV interactive television (Munir Dad, 2012). SMS räknas 

också in i denna indelning mobiltelefoner utvecklades och började brukas dagligen 
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på 90-talet (Nationalencyklopedin, 2017 a). Ytterligare kommunikationskanaler 

som kategoriseras som moderna är sociala medier och reklam i mobila 

applikationer. Danaher och Rossiter (2008) menar att den snabba uppkomsten av 

moderna kommunikationskanaler medför att de traditionella 

kommunikationskanaler som exempelvis Tv, radio och postala utskick kommer att 

förväntas att minska i användandet.  

 

2.4 Tidigare forskning 

Vidare fastställdes det aktuella teoretiska kunskapsläget via publicerade 

vetenskapliga artiklar från de primära databaserna Scopus, Summon och Google 

Scholar. 

 

Ett flertal begrepp och begreppskombinationer användes vid litteratursökningen 

och några av sökorden som användes var; Communication Channels, Marketing 

Communication Channels, Interactive Communication Channels, Traditional 

Communication Channels, Food Industy Marketing Communication, Food 

Companies and Communication Channels, Marketing Management Promotion, 

Marketing Family with Children, Media Channels, Marketing Communication 

Channels Social Media, Communication Channels Characteristic, Communication 

Channels Capacities.  

Utgångspunkten vid litteratursökningen var att studera citeringar och nyckelord för 

artiklarna för att fånga ämnesområdets kärna. Databasen Diva har också 

kontrollerats för att se om någon tidigare utförd uppsats har behandlat samma 

ämnesområde, vilket inte har återfunnits. Nedan presenteras en tabell för de 

kommunikationskanaler som identifierades från vetenskapliga artiklar. 
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Författare, år Kommunikationskanal 

A. Munir Dad, 2012 Radio, Tv, postala utskick, nyhetstidning, e-

mail, ITV, digital radio, SMS, mobila 

applikationer, sociala medier 

P.J Danaher och J.R Rossiter, 2008 E-mail, SMS, Tv, postala utskick, radio, 

affischer/ posters, tidningar 

R. Rayani, 2015 SMS, MMS 

D.A Drossos, G.M. Giaglis, P.A. Vlachos, 

E.D. Zamani och G. Lekakos, 2013 

SMS, MMS 

S. Dix, I. Phau, K. Jamieson och A. Sadat 

Shimul, 2017 

SMS, MMS 

J.R Woo, J. Ahn, J. Lee och Y. Koo, 2015 SMS, MMS 

J. Rowley, 2004 Tv, tidningar, postala utskick, radio 

J. A-K Barlow, N.O Siddiqui och M. 

Mannion, 2004 

ITV 

J.E Ubeda, C. Gieure, C. De-laCruz och O. 

Sastre, 2013 

Sociala medier  

L. Hansson, A. Wrangmo och K. Solberg 

Sølien, 2013 

Sociala medier  

B. Schivinski och D. Dabrowski, 2015 Sociala medier 

 

Tabell 2: Översikt av kommunikationskanaler identifierade från vetenskapliga 

artiklar 

 

2.5 Förberedande undersökning 

En mindre granskning utfördes för att få kunskap om vilka 

kommunikationskanaler som matvarubutiker använder sig av i dagsläget. Detta för 

att jämföra om någon av de kommunikationskanalerna som påträffats i teorin 

används av matvarubutikerna i dagsläget. De största etablerade matvarubutiker i 

Falu kommun kontaktades via telefon och tillfrågades "Vilka sätt använder ni er 

främst av för att nå era befintliga och potentiella kunder?". Det bör beaktas att 

informanterna som förfrågades kontaktades under arbetstid och utan förvarning, 

vilket medför att vissa kommunikationskanaler kan ha försummats. Nedan 

presenteras en tabell som visar en överblick över respektive matvarubutiks svar. 
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Matvarubutik Svar Representant 

Ica Maxi Reklamblad, e-mail, 

Facebook 

Camilla Pierrou 

City Gross SMS, e-mail, direktreklam, 

annonsblad, Tv-reklam, 

tidningar 

Helene Granqvist 

Willys Facebook, egen hemsida Henrik Spång 

Hemköp Reklamblad, postala utskick, 

Facebook, Instagram 

Elin Stenberg 

Coop Mitt Annonsering i dagspress, Tv, 

ODR (direktreklam utan 

adress), radio 

Sara Herder 

Tabell 3: Översikt av kommunikationskanaler identifierade från empirin 

 

2.6 Selektion av kommunikationskanaler 

Med stöd från teorin och den förberedande undersökningen selekterades relevanta 

kommunikationskanaler till grund för undersökningen.  

 

Den mobila kommunikationskanalen MMS sorterades bort eftersom den är 

likvärdig med SMS och inte återfanns i den förberedande granskningen. Digital 

radio är en utveckling av den traditionella metoden radio och benämns också som 

DAB, Digital Audio Broadcasting (Nationalencyklopedin, 2017 b). Detta är det 

senaste fenomenet inom utvecklingen av radio och innebär att fler kanaler kan tas 

emot av radioenheten än vid vanlig FM-radio (Sveriges radio, 2016). DAB är 

snarlik vanlig FM-radio och för att undvika förvirring hos respondenten och 

eventuella missförstånd sorterades även denna form bort.  

 

Med stöd från en undersökning publicerad av Internetstiftelsen kunde sociala 

medier, som kan innefatta många olika forum, reduceras till Facebook och 

Instagram. Detta eftersom dessa sociala medier är de som svenskarna använder 

mest och därmed är medvetna om (Internetstiftelsen, 2016 a). Detta stöds också 

från den förberedande granskningen, se tabell 3. 
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Kommunikationskanalerna som användes i undersökningen blev slutligen totalt 13 

stycken och de förtydligades begreppsmässigt för att undvika otydligheter och 

missförstånd hos individerna som ingår i underökningen. Exempel på ett 

begreppsförtydligande är postala utskick som förenklades till reklamutskick direkt 

i brevlådan och FM-radio som förenklades till endast radio. Tidningar delades in i 

två kategorier för att särskilja olika typer av tidningar eftersom dessa har olika 

innehåll. Nedan presenteras de kommunikationskanaler som selekterades ut i 

punktform. 

 Radio   

 TV-annonsering  

 Affischer/ posters   
 Nyhetstidning  
 Magasin/ tidskrift  
 Reklamutskick direkt i brevlådan  

 Facebook   
 E-mail  
 SMS  
 Företagets egen hemsida  
 ITV (TV genom internet)  

 Instagram   

 Matvarubutikens egen applikation i mobiltelefonen  

 

2.7 Olika typer av budskapsförmedling för respektive 

kommunikationskanal 

Fill (2013) menar att de moderna och de traditionella kommunikationskanalerna 

kan delas in i kategorier utifrån sättet som budskapet kan förmedlas. Nedan 

presenteras en tabell där dessa olika sätt illustreras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionella 

kommunikations

kanaler 

Moderna 

kommunikations

kanaler 
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Typ av 

budskapsförmedling 

Traditionella 

kommunikationskanaler 

Moderna 

kommunikationskanaler 

Genom sändning Tv, Radio,  - 

Papperstryckt form Affischer/ posters, 

Brevutskick direkt i 

brevlådan, 

nyhetstidningar, magasin/ 

tidskrift 

- 

Digitalt - E-mail, SMS, hemsida, 

Facebook, Instagram, mobil 

applikation, ITV 

 

Tabell 4: Olika typer av budskapsförmedling för respektive kommunikationskanal 

källa: Fill 2013 

 

De moderna kommunikationskanalerna förmedlas digitalt, det vill säga genom 

stöd av en internetuppkoppling. De traditionella kommunikationskanalerna kan 

delas in i två sätt att förmedla budskap på som är genom sändning, som radio och 

Tv samt i papperstryckt som exempelvis tidningar. (Fill, 2013)  

 

2.8 Kommunikationskanaler 

Framväxten av tillgängliga kommunikationskanaler växer konstant och varje 

kommunikationskanal har styrkor och svagheter som påverkar bland annat kvalité 

och effektivitet (Fill, 2013). Danaher och Rossiter (2008) skriver i sin artikel att 

kommunikationskanaler är mer effektiva när företaget sänder budskap via kanaler 

som har de egenskaper som kunderna, det vill säga mottagaren, efterfrågar. De 

moderna och de traditionella kommunikationskanalerna har övergripande 

skillnader i sina egenskaper (Fill, 2013). Nedan presenteras en tabell där de 

huvudsakliga skillnaderna introduceras. 
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Traditionella kommunikationskanaler Moderna kommunikationskanaler 

Kommunikation från en-till-många Kommunikation från en-till-en och en-

till-många 

Massmarknadsföring Massmarknadsföring och individuell/ 

personlig marknadsföring 

Bättre monolog/ enkelriktad 

kommunikation 

Bättre dialog/ dubbelriktad 

kommunikation 

 

Tabell 5: Översikt av generella skillnader mellan moderna och traditionella 

kommunikationskanaler källa: Fill 2013 

 

En generell skillnad är att de traditionella kommunikationskanalerna oftast 

kommunicerar från en sändare till fler mottagare bestående av många individer, 

det vill säga en större målgrupp. De moderna har både egenskapen att 

kommunicera budskap från endast en sändare till många mottagare samt även att 

sända budskap till en enskild individ personligt. (Fill, 2013) 

 

Ytterligare skillnader är att de moderna kommunikationskanalerna tillåter att mer 

personlig marknadsföring kan förmedlas utöver massmarknadsföring. Traditionella 

kommunikationskanaler är vanligtvis endast fokuserade till massmarknadsföring. 

(Kotler & Keller, 2012; Fill, 2013) 

 

Teoretiskt överförs budskapet genom de traditionella kommunikationskanalerna 

vanligtvis enkelriktat, det vill säga att de potentiella kunderna inte kan besvara 

budskapet de tar emot direkt (Rowley, 2004; Munir Dad, 2012). De moderna 

kommunikationskanalerna tillåter vanligen dubbelriktad kommunikation och 

innebär därmed att en bättre dialog kan erhållas. (Fill, 2013) I denna undersökning 

förmedlas budskapet från företag till kund, vilket innebär att de huvudsakliga 

moderna kommunikationskanalerna ingående i underökningen inte kan besvaras i 

samma kommunikationskanal och därmed inte att en dialog mellan företag och 

kund kan erhållas. Detta är inte gällande för den moderna kommunikationskanalen 

Facebook, då denna kommunikationskanal kan erbjuda en dubbelriktad 

kommunikation, trots att ett företag är avsändaren. Därmed så har de flesta av de 



 

15 

 

ingående moderna kommunikationskanalerna samma egenskap gällande 

kommunikationsriktningen som de traditionella, med undantag för 

kommunikationskanalen Facebook. 

 

2.8.1 Envägs och tvåvägskommunikation  

Shannon (1961) presenterar två modeller i sin artikel där skillnaden i de moderna 

respektive de traditionella kommunikationskanalerna illustreras. Eftersom 

perspektivet i denna undersökning utgår ur ett företags perspektiv, så gäller 

illustrationen av figur 4 för de moderna kommunikationskanalerna med undantag 

för kommunikationskanalen Facebook. Detta eftersom, som tidigare nämnt, att en 

dialog inte kan erhållas i samma kommunikationskanal då ett företag sänder 

budskap till en mottagare, det vill säga, kunden.  

 

 

Figur 4: Illustration av kommunikationens riktning för traditionella och 

huvudsakligen de moderna kommunikationskanalerna källa: Shannon 1961 

 

I figur 4 förmedlas exempelvis ett budskap, faktor X₁ , genom en 

kommunikationskanal, Z₁ , som sedan tas emot av mottagaren och avkodas till ett 

budskap Y₂ . När mottagaren sedan ska besvara sändaren omvänds rollerna och 

faktor X₂  skapas och sänds genom exempelvis en annan kommunikationskanal, 

Z₂  och bildar faktorn Y₁ .  

 

För att tillämpa modellen praktiskt kan förmedlingen mellan faktor X₁  och Y₂  

kan exempelvis vara ett budskap från ett företag genom kommunikationskanalen 

Tv, Z₁ . Svaret, eller återkopplingen från mottagaren, faktor X₂ , behöver inte 

nödvändigtvis vara ett budskap som skapas utan kan också vara en reaktion eller 

en handling som exempelvis att köpa en produkt från företaget (Frankelius et al., 
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2015). I detta fall skulle detta kunna liknas med att mottagaren, efter att ha 

observerat Tv-annonsen, åker till en matvarubutik och köper produkten i Tv-

annonsen. Därmed så riktas återkopplingen i en omvänd riktning genom Z₂ , som 

är själva handlingen att genomföra besöket i matvarubutiken. Denna figur visar att 

kommunikationskanalerna inte har egenskapen att låta mottagaren direkt besvara 

budskapet som förmedlas i samma kommunikationskanal, utan kräver att en annan 

typ av återkoppling sker. (Shannon, 1961) 

 

 
Figur 5: Illustration av kommunikationens riktning för kommunikationskanalen 

Facebook källa: Shannon 1961  

 

I figur 5, kan kommunikationsriktningen hos kommunikationskanalen Facebook 

illustreras. Till skillnad från de resterande kommunikationskanalerna kan 

återkopplingen, ske genom samma kommunikationskanal, faktor Z. Faktor X₁ , 

sänder ett budskap genom exempelvis en kommunikationskanal, Z, som sedan 

avkodas till faktor Y₂ . Mottagaren skapar sedan budskap X₂  som sedan sänder 

budskapet genom Z och bildar Y₁ . Ett exempel på detta är om ett matvaruföretag 

sänder ett budskap till en mottagare om en produkt via Facebook och mottagaren 

sedan besvarar budskapet genom att skriva en kommentar till matvaruföretaget.  
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2.9 Traditionella kommunikationskanaler 

 

Figur 6: Traditionella kommunikationskanaler Källa: Munir Dad, 2012 

 

2.9.1 Nyhetstidningar och magasin/ tidskrifter 

Tidningar kan kategoriseras in i nyhetstidningar och tidskrifter/magasin. I 

kategorin nyhetstidningar ingår kvälls- och dagstidningar som publicerar nyheter 

som exempelvis Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Det som definieras som 

tidskrifter eller magasin är inriktade på ett specifikt hobbyområde som exempelvis 

tidningar om fordon eller mattidningar. Denna kommunikationskanal förmedlar 

budskap genom massmarknadsföring och är inte personligt inriktad till en individ 

(Munir Dad, 2012). Genom att läsa en tidning får mottagaren själv välja och söka 

upp vilket budskap i tidningen den vill ta emot, det vill säga att mottagaren har 

kontroll (Fill, 2013).  

 

I artikeln skriven av Woo, Ahn, Lee och Koo (2015) står det att förbrukning av 

tryckta tidningar som förmedlar budskap har enligt studier minskat i användningen 

för varje år sedan år 2009. En minskning har alltså skett i läsandet av 

papperstryckta tidningar. Mottagaren, det vill säga läsaren av tidningen, kan 

bestämma över hur lång tid de vill läsa ett budskap och hur ofta eftersom 

budskapet kan sparas. (Fill, 2013) En annan undersökning utförd av 
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Internetstiftelsen visar att det främst är personer i åldern över 65 år, som ägnar 

flest timmar att läsa en tryckt papperstidning än vad yngre gör (Internetstiftelsen, 

2016 b). Fill (2013) argumenterar för att denna kommunikationskanal är kostsam 

för företag att använda, då priset är högt jämfört med antalet läsare som potentiellt 

kan nås av budskapet. För att ta del av budskap som förmedlas genom denna 

kommunikationskanal kräver det att mottagaren själv köper eller prenumererar på 

en nyhetstidning eller ett magasin/ tidskrift.  

 

2.9.2 Reklamutskick direkt i brevlådan och affischer/ posters 

Reklamutskick direkt i brevlådan och affischer/ posters är också exempel på 

kommunikationskanaler som förmedlar budskap i tryckt pappersform. För att 

förmedla budskap genom reklamutskick direkt i brevlådan krävs det att en 

adressuppgift finns till mottagaren. Det som idag vanligtvis förmedlas via denna 

kommunikationskanal är exempelvis kataloger, annonsblad och broschyrer. 

Reklamutskick direkt i brevlådan kan vara både personligt riktade och icke 

personligt riktade och därför skiljer sig denna kommunikationskanal från de 

typiska egenskaperna hos de traditionella kommunikationskanalerna.  

 

Budskap som förmedlas genom denna kommunikationskanal är enkla för 

mottagaren att få och behövs inte sökas upp av mottagaren. De kan också själva 

välja vilket budskap som de vill läsa och fördelen med postala utskick är att 

mottagaren kan spara reklamen som den får. Negativa aspekter med att skicka 

budskap genom utskick i brevlådan är att det vanligtvis tar några dagar för 

budskapet att komma fram, beroende på fraktbolag och var mottagaren bor i landet 

(Postnord, 2017). Att trycka reklam i pappersform och förmedla direkt i brevlådan 

eller via affischer/ posters är ett kostnadseffektivt sätt för företag att nå ut till 

många personer på samma gång (Frankelius et al., 2015). Negativa aspekter med 

reklam i papperstryckt form, även tidningar, är att de har negativ påverkan på 

miljön (Naturvårdsverket, 2007). 

 

2.9.3 Tv och radio 

Tv och radio är en form som förmedlar icke personliga budskap (Danaher & 

Rossiter, 2008). Positiva aspekter med att sända budskap genom Tv är att en stor 
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publik kan nås på samma gång och kan förmedla budskap i både ljud, bild och 

rörelser (Fill, 2013). Tv är en kostsam kommunikationskanal att använda för 

företag i förhållande till andra kommunikationskanaler som SMS och e-mail (Fill, 

2013). Speek och Elliot (1997, refererad i Munir Dad, 2012) menar att människor 

egentligen inte uppskattar att se reklam när ett intressant program sänds på Tv. Det 

kan skapa irritation hos tittarna och de flesta väljer därmed att byta kanal (Speek & 

Elliot, 1997 refererad i Munir Dad, 2012). 

 

Statistik från år 2016 publicerad av Internetstiftelsen visar att en person i 

genomsnitt tittar på Tv 148 minuter per dag (Internetstiftelsen, 2016 b). Tv-

annonser är begränsade eftersom annonsen endast kan visas under en kort 

tidsperiod. (Fill, 2013) En ytterligare undersökning utförd av MMS från 2016 visar 

att den traditionella formen att titta på Tv har minskat i anknytning till uppkomsten 

av internet (Mediamätning i Skandinavien, 2016). 

 

Radio som en kommunikationskanal har liknande egenskaper som Tv och föredras 

generellt av den äldre generationen (Internetstiftelsen, 2016 b). Denna 

kommunikationskanal kan endast förmedla budskap genom ljud och är mindre 

kostsam för företag än Tv-annonser (Brassington & Pettitt, 2003). Radiobudskap 

är också begränsade till en viss sändningstid (Fill, 2013). 
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2.10 Moderna kommunikationskanaler 

 

Figur 7: Moderna kommunikationskanaler Källa: Munir Dad, 2012 

 

2.10.1 E-mail 

Danaher och Rossiter (2008) menar att budskapsförmedling genom e-mail spelar 

en viktig roll i människans vardagliga liv och har blivit en nödvändighet i 

vardagen. Marknadsföring via e-mail är en elektronisk metod som är billig för 

företag att använda och kan också medföra att kundlojaliteten ökar till ett företag 

(Merisavo & Raulas, 2004). Ett budskap som förmedlas genom e-mail kan skapas, 

sändas och tas emot inom en kort tidsperiod (Munir Dad, 2012). För att förmedla 

ett budskap via e-mail krävs det att sändaren har tillgång till mottagarens e-

mailadress (Dahlén, 2002). E-mail tillåter också att budskapet som förmedlas är 

personligt och att mottagaren kan spara budskapet (Brassington & Pettitt, 2003). 

Ur ett företagsperspektiv är det oftast företaget som inleder kommunikationen E-

mail kan sändas och tas emot under vilket tidpunkt som helst på dygnet. (Dahlén, 

2002) Vid budskapsförmedling genom e-mail från ett företag kan budskapet inte 

besvaras i samma kommunikationskanal. 
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2.10.2 SMS  

En annan form av e-mail är SMS (Munir Dad, 2012). SMS är en förkortning för 

short message service och är det mest populära tillvägagångssättet att sända 

reklambudskap via mobilen (Munir Dad, 2012). Detta eftersom SMS är 

kompatibel med alla mobila enheter och tillåter företag att nå kunderna i en 

bredare utsträckning än exempelvis MMS (Drossos, Giaglis, Vlachos, Zamani & 

Lekakos, 2013). Det är också en väl använd kommunikationskanal eftersom SMS 

är enkelt att använda, tillgängligt och billigt (Dix, Phau, Jamieson & Sadat Shimul, 

2017).  

 

Denna kommunikationskanal är en form av mobilreklam och därför krävs en 

mobilenhet för att ta emot budskapen samt ett mobilnummer (Brassington & 

Pettitt, 2003). Mobiltelefonen är i framkant av det globala trådlösa kontaktnätet 

och har blivit en nödvändighet för många i den moderna världen. Det finns ungefär 

6,9 miljarder mobilabonnemang i världen. (Dix et al., 2017) 

 

SMS tillåter att budskapet som förmedlas är personligt. Det tillåter också att 

budskapet kan sändas under vilken tidpunkt som helst på dygnet (Drossos et al., 

2013). Vanligtvis är det företaget som inleder kommunikationen vid utskick av 

SMS och via denna budskapsförmedling kan inte budskapet besvaras. För att 

kunna förmedla budskap genom SMS krävs det också att företaget har tillgång till 

mottagarens telefonnummer. (Fill, 2013) 

 

2.10.3 Interactive television, ITV  

En modern och relativt ny kommunikationskanal är Interactive Television, ITV, 

som är en utveckling av den traditionella kommunikationskanalen Tv. Skillnaden 

är att ITV sker genom internet och har därför samma egenskaper som traditionell 

Tv. (Fill, 2013) Ett exempel på ITV är Viasat som erbjuder tjänsten att spola fram 

och tillbaka medan programmet sänds. Enligt Munir Dad (2012) är det mest yngre 

som är publiken för ITV och kan därmed användas för att nå en yngre målgrupp.  

 ITV följer inte de generella egenskaperna i riktningen av kommunikationen som 

de moderna kommunikationskanalerna övergripande gör, eftersom ITV är snarlik 
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den traditionella kommunikationskanalen Tv. Detta innebär att 

kommunikationskanalen ITV inte tillåter personlig marknadsföring eller erbjuder 

avsändaren och mottagaren att erhålla en dialog, det vill säga att budskapet inte 

kan besvaras i samma kommunikationskanal.  

2.10.4 Sociala medier 

Sociala medier är ett fenomen som innefattar olika internetbaserade plattformar 

eller forum (Nationalencyklopedin, 2017 c). Exempel på några sociala medier är 

Facebook och Instagram. Enligt Munir Dad (2012) är sociala nätverk den bästa 

källan för interaktion mellan kund och kund. Typiska kommunikationsmetoder 

som förekommer i dessa nätverk är att chatta med vänner, posta kommentarer, 

sända budskap och dela videoklipp och detta kan ske under vilken tidpunkt som 

helst på dygnet (Munir Dad, 2012).  

 

Idag är Facebook världens mest framgångsrika konsumentorienterade sociala 

nätverk och marknadsföring via Facebook för företag är ett välfungerande koncept 

(Lilley, Grodzinsky & Gumbus 2012; Hansson, Wrangmo & Solberg Søilen, 

2013). Den genomsnittliga Facebook-användaren är aktiv på Facebook i 32 

minuter per dag och loggar in minst en gång per dag (Park & Cho, 2012). En 

studie publicerad år 2009 visar att mer än halva andelen som använder Facebook 

har besökt en företagssida via Facebook och att 16 procent har skickat ett 

meddelande till ett företag (Hansson et al., 2013). I Sverige är Facebook den 

största sociala nätverksplatsen och förväntas att öka i antalet användare i Sverige. 

Den största andelen Facebookanvändare i åldersgruppen 16-25 år. 

(Internetstiftelsen, 2016 a) 

 

Facebook tillåter budskapen att förmedlas direkt samt också att vara personligt 

riktade (Fill, 2013). Genom Facebook är det möjligt för företag att nå många 

användare till en låg kostnad (Hansson et al., 2013). För att få tillgång till 

Facebook krävs det att en internetuppkoppling finns och tillgång till antingen en 

smartphone eller en dator. Eftersom Facebook tillåter bland annat chattfunktioner 

så kan budskap skapas och förmedlas på en kort tid samt även besvaras. Detta 

innebär att denna kommunikationskanal är den enda kommunikationskanalen som 

tillåter en dialog i denna bemärkelse där företaget är avsändaren. Det tillåter också 
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att budskapet kan sparas av mottagaren. (Hansson et al., 2013) För att få tillgång 

till Facebook krävs det att en registrering utförs där personuppgifter behöver anges 

(Facebook, 2017). Företag kan få värdefull information om Facebookanvändarna 

genom att ta del av deras publicerade information då den är offentlig (Hansson et 

al., 2013).  

 

Den näst största sociala nätverksplatsen i Sverige är Instagram och den största 

andelen av finns i åldersgruppen mellan 12-15 år (Internetstiftelsen, 2016 a). 

Instagram innehar samma egenskaper som Facebook utöver att de har olika sociala 

funktioner, då Instagram fokuserar på uppladdning av bilder. 

 

2.10.5 Reklam i mobila applikationer  

En ytterligare modern kommunikationskanal är reklam i applikationer anpassade 

för smartphones. Denna kommunikationskanal har blivit uppmärksammad och 

omtalad på senare år och enligt Böhmer, Hecht, Shöning, Krüger och Bauer (2011) 

är reklam genom mobila applikationer viktigt för företag att beakta, då detta verkar 

bli alltmer populärt för företag att nå sina kunder genom. Många företag väljer 

idag att konstruera applikationer som kan laddas ned genom mobiltelefonen och 

detta är ett tillvägagångssätt att förmedla budskap till potentiella kunder (Sveriges 

Radio, 2011). Exempel på matvaruföretag som har applikationer anpassade för 

smartphones är bland annat ICA, Coop och Willys.  

 

För att ta del av reklam genom mobila applikationer krävs det att en mobilenhet 

som stödjer nedladdning av applikationer med internet finns. Mottagaren väljer att 

själv göra beslutet att ladda ned applikationen på sin smartphone. Eftersom 

applikationen finns på mobilen är egenskaper för denna typ av 

budskapsförmedling att den är tillgänglig och kan ske när som helst på dygnet. 

Budskapen som förmedlas via en mobilapplikation kan både vara personligt 

riktade och icke personligt riktade till mottagaren. Eftersom mottagaren själv kan 

kontrollera när applikationen ska användas väljer den när och i vilken utsträckning 

budskapen som förmedlas, ska observeras (Bellman, Potter, Treleaven-Hassard, 

Robinson & Varan, 2011).  
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2.10.6 Hemsida  

Det blir allt vanligare för företag att förmedla budskap genom företagets egen 

hemsida. (Rayani, 2015) Denna typ av kommunikationskanal har liknande 

egenskaper som förmedlande av reklam i mobila applikationer. Mottagaren väljer 

själv i vilken utsträckning den kan ta del av budskapen som publiceras på en 

hemsida eftersom den själv aktivt måste söka upp hemsidan. Detta innebär att 

varken budskap genom en mobil applikation eller via en hemsida tillåter att en 

dialog mellan avsändaren och mottagaren kan ske. Denna budskapsförmedling 

sker direkt och kan tas emot under vilken tidpunkt som helst under dygnet med 

tillgång till internet och en webbläsare. Budskap som förmedlas via en hemsida är 

icke personligt riktade. Att publicera budskap via företagets hemsida är ett 

kostnadseffektivt sätt att nå många mottagare samtidigt. (Fill, 2013) 

 

2.11 Illustration av egenskaper för de traditionella respektive de 

moderna kommunikationskanalerna 
 
Nedan illustreras en sammanställd tabell där en översikt presenteras över 

respektive kommunikationskanals egenskaper.  



 

25 

 

 

Tabell 6: Sammanställning av kommunikationskanalernas egenskaper 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs studiens metodval och angreppsätt. Därefter presenteras 

de metoder som användes vid datainsamlingen och tillvägagångssättet för studiens 

urvalsmetod. Ytterligare presenteras hur enkätkonstruktionen utförts och hur 

kommunikationskanalerna selekterades. Slutligen diskuteras validiteten och 

reliabiliteten i undersökningen. 

 

3.1 Övergripande forskningsansats 

En deduktiv ansats har tillämpats för att innan utförd undersökning samla 

information om vilka kommunikationskanaler som används utifrån teorin. Detta 

gör det mer tillförlitligt eftersom sannolikt relevanta kommunikationskanaler i 

undersökningen studeras. Studien har en objektivistisk utgångspunkt. Med 

återkoppling till syftet som är, att utreda vilka/ vilken av de moderna och/eller de 

traditionella kommunikationskanalerna som målgruppen barnfamiljer påstår att de 

föredrar från en matvarubutik, när ett attraktivt budskap förmedlas, har studien en 

kvantitativ karaktär. Detta eftersom studien besvarar frågeställningen 

"vilken/vilka" och innehar därmed en objektivistisk utgångspunkt eftersom den 

utgår från en kvantitet (Söderblom & Ulvenblad 2016).  

 

3.2 Metodval  

3.2.1 Kvantitativ metod 

Eftersom frågeställningen är ”vilken/ vilka?” valdes den kvantitativa metoden. 

Detta innebär att en kvantitet undersöks och kvantitativ data samlas in. En 

kvalitativ metod används för att utreda ett fenomen på djupet och att besvara 

frågan "varför?" och detta är inte undersökningens syfte (Andersen, 1990). En 

undersökning med en kvantitativ metod grundas på att mäta siffror och inriktas på 

mängd, antal och frekvens av kvantifierbara variabler. Materialet som samlas in 

kan analyseras statistiskt där analysen fastställer samband mellan olika variabler 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2010). Denna undersökning grundas på 

deskriptiv statistik, vilket innebär att siffror används för att beskriva det insamlade 

datamaterialet och belysa forskningsproblemet (Patel & Davidson, 2011). Detta 

innebär att undersökningen inte är hypotesprövande. Resultatet från 

undersökningen mäts numeriskt för att sedan genom en matematisk analys 

säkerställa resultatet. (Andersen, 1990; Eliasson, 2013) Detta görs lämpligast via 
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en kvantitativ metod och därför är denna metod vald för att lämpligast besvara 

syftet.   

 

3.2.2 Population, urval och avgränsningar 

Undersökningen genomfördes i Falu kommun och respondenterna som ingick i 

undersökningen behövde uppfylla vissa krav. Kraven som behövde uppfyllas var 

att man var en förälder med ett eller fler hemmaboende barn i åldersintervallet 0-

18 år och var bosatt i Falu kommun. Enligt Statistiska Centralbyrån (2015) bor det 

6423 barnfamiljer i Falu kommun. Eftersom en barnfamilj kan bestå av en eller två 

föräldrar är det minst 6423 personer i totala populationen. Detta är en omfattande 

population och därmed utfördes ett urval. Urvalsmetoden som utfördes var ett 

påstant urval då en strategisk geografisk plats valdes ut. Påstana urvalsmetoden är 

ett icke sannolikhetsurval, det vill säga att inte alla i populationen har en möjlighet 

att delta i undersökningen. (Christensen et al., 2013) Respondenterna tillfrågades 

om de ville svara på enkäten efter att ha tillfrågats om de uppfyllde rätt kriterier. 

En nackdel med detta urval är att vissa individer som passerar inte tillfrågas medan 

en fördel med urvalet är att metoden är snabb och enkel att använda. (Christensen 

et al., 2013). 

 

3.2.3 Insamling av enkätsvar 

Enkäten konstruerades i både en elektronisk form och i en papperstryckt form. 

Detta för att öka antalet besvarade enkäter. Totalt samlades 138 anonyma 

besvarade enkäter in varav 78 elektroniska och 60 i pappersform. Två av dessa var 

ogiltiga då de svarade att de inte bodde i Falu kommun. Därför sorterades de bort 

som externa bortfall eftersom dessa enkäter inte gick att använda i 

undersökningen.  

Enkäten i pappersform delades ut i Falan Gallerian, närliggande butiken Polarn 

och Pyret. Individerna som rör sig omkring butiken förmodades stämma överens 

med målgruppen för undersökningen och därmed var detta en strategisk och 

lämplig plats att välja. Där tillfrågades förbipasserande personer om de uppfyllde 

kriterierna för att besvara enkäten. Ytterligare besök utfördes på ett lekland för 

barn vid namn Sportys, där föräldrar fick förfrågan att besvara enkäten efter att ha 
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efterfrågats om medverkandekraven. Besöken på dessa platser utfördes under tre 

dagars tid.  

Positiva aspekter med en enkät i pappersform är att respondenten får en bättre 

överblick om exempelvis hur lång enkäten är i förväg, vilket kan vara en fördel då 

tidsbrist ofta råder hos respondenterna i populationen (Trost & Hultåker, 2016)). 

Dagarna som enkäten delades ut personligen utfördes fredag den 21:e april, lördag 

den 22:e april och söndag den 23:e april mellan klockan 11:00-18:00. Vid 

utdelningen av enkäten användes material som tillhandahölls från Högskolan 

Dalarna som exempelvis en roll-up, ett bord med logotyp, affischer och T-shirts, 

för att öka tillförlitligheten.  

 

Vidare bör det beaktas att utdelningen av enkäten utfördes under tre dagars tid på 

veckodagarna fredag, lördag och söndag under datumen 21:a, 22:a och 23:e under 

vecka 16. Denna vecka var under påsklovet i Falu kommun och helgen innan 

utdelning av lön. Detta kan påverka antalet personer som besökte gallerian 

negativt då de flesta väljer att göra sina inköp vid löneutdelningen. Om besöken 

istället hade utförts precis efter utdelning av lön och inte under en ledighet då 

många väljer att åka bort kanske antalet besvarade enkätformulär hade ökat.  

 

Valet av respondenter för utskick av enkäten elektroniskt gjordes med hjälp av 

lärare på olika förskolor, grundskolor och gymnasiumskolor i Falu kommun. 

Lärarna bifogade enkäten via e-mail till föräldrar som ingick i målgruppen. En 

elektroniskt baserad enkät kan lättare ignoreras av respondenterna och eventuellt 

resultera i ett högt externt bortfall (Trost & Hultåker, 2016). Det positiva med en 

elektroniskt baserad enkät är att det tar mindre tid att sammanställa enkätsvaren.  

 

I Falu kommun finns ungefär 67 förskolor (Falun, 2017 a), 30 grundskolor (Falun, 

2017 b) och nio gymnasiumskolor (Falun, 2017 c, d). Av totalt 106 uppringda 

skolor förmedlades ungefär tio e-mail till personer som ville hjälpa till att förmedla 

enkäten vidare till föräldrar till elever på skolan. Vid senare utskick av 

påminnelsee-mail till dessa skolor, förmedlades informationen att två förskolor 

med säkerhet har förmedlat enkäten vidare till föräldrarna.  
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3.2.4 Enkätkonstruktion 

Enkäten var helt anonym både under utdelning av enkäten i pappersform och vid 

den elektroniska insamlingen av enkäten. Detta för att öka respondentens trygghet 

och tillförlitlighet i svaren. Om respondenten tvingas ange namn och 

kontaktuppgifter kan respondenten få en inbillning om att behöva stå till svars för 

sina svar. (Hagevi & Viscovi, 2016) Detta är inte nödvändigt för denna 

undersökning.  

Enkäten inleds med att respondenten får besvara tre sakfrågor med 

bakgrundvariabler. Detta innefattar exempelvis respondentens kön och ålder se 

bilaga 2, fråga 1, 2 och 5. Detta är för att vid analysen kunna se om dessa variabler 

utgör någon distinkt skillnad. Vidare följer tre stycken validitetsfrågor som 

konstruerats för att säkerställa att målgruppen som eftersöks är de som besvarar 

enkäten, se bilaga 2, fråga 3,4 och 6.   

Fortsättningsvis följer en textruta i enkäten som anger ett scenario som 

respondenten ska sätta sig in i för att vidare besvara följdfrågorna 7-19. Scenariot 

tydliggör att budskapet som sänds är ett budskap som respondenten förmodligen 

vill ta emot. Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att all reklam som 

förmedlas från företag ska sändas genom en specifik kommunikationskanal. 

Förutsättningen för budskapets innehåll, är att specifika och riktade erbjudanden 

till barnfamiljer ska förmedlas via kommunikationskanalen, som exempelvis 

erbjudanden på blöjor. Om budskapet är konstant och attraktivt, går det att urskilja 

om kommunikationskanalens egenskaper har en betydande roll för 

matvarubutikens besöksfrekvens och lönsamhet. Scenariot i enkäten formuleras på 

följande sätt: ”Anta att en matvarubutik i kommunen vill skicka väldigt förmånliga 

erbjudanden till dig som barnfamilj”. 

Påståendena 7-19 innehåller respektive kommunikationskanal och ger 

respondenten tre svarsalternativ; ja/ nej och vet ej, se bilaga 2. Dessa frågor ger 

informationen om vilken/vilka kommunikationskanaler som respondenten anser att 

den vill ha budskap från. För att få en uppfattning om vilken av dessa kanaler som 

respondenten föredrar ställdes fråga 20. I denna fråga fick respondenten välja 

alternativ som den helst vill ta emot erbjudanden från och detta ger en möjlighet 
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att urskilja vilken/vilka kommunikationskanal som föredras av respondenterna 

framför en annan.  

Avslutningsvis ställdes en öppen fråga, fråga 20, där respondenten fritt fick ange 

om någon annan kommunikationskanal föredrogs, som inte ingick i påstående 7-

19. Detta för att kontrollera om någon av de bortselekterade 

kommunikationskanalerna föredrogs av respondenterna. 

3.2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur stabil mätningen är att inte slumpinflytelser påverkar 

undersökningen och medför att resultatet förändras vid en förnyad mätning (Trost 

& Hultåker, 2016). Detta innebär i vilken utsträckning det är möjligt att göra om 

undersökningen igen och få likvärdigt resultat (Söderblom & Ulvenblad, 2016). 

Ett problem i detta sammanhang är att ett statiskt förhållande förutsätts, det vill 

säga att respondenterna har samma förutsättningar när de besvarar enkäten (Trost 

& Hultåker, 2016). Detta är inte nödvändigtvis gällande då respondenterna kan 

inneha olika sinnesstämning som exempelvis vara påverkade av stress, som kan 

vara gällande för denna målgrupp. För att höja reliabiliteten var enkätfrågorna 

standardiserade, vilket innebär att enkäten var lika för alla respondenter 

som medverkade i undersökningen. Enkäten innehöll endast en öppen fråga. 

Öppna frågor kan ge otydliga svar och användningen av öppna frågor kan öka det 

interna bortfallet. (Hagevi & Viscovi, 2016) Därmed undveks ytterligare öppna 

frågor i enkäten. 

 

3.2.6 Validitet 

Begreppet validitet innebär huruvida studien mäter det som avses att 

mäta (Söderblom & Ulvenblad, 2016; Trost & Hultåker, 2016). För att säkerställa 

en hög validitet ställdes validitetsfrågor i enkätundersökningen. Enkätfrågorna 

konstruerades på ett begripligt sätt för att undvika svårbegripliga akademiska 

termer och därmed missförstånd hos respondenterna. Ett exempel på detta var att 

begreppet kommunikationskanal inte var med i enkätfrågorna.  

För att göra undersökningen valid ställdes också respondenten inför ett scenario 

för frågorna 7-19. Detta för att utesluta att andra faktorer som påverkar studiens 
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resultat som exempelvis budskapets innehåll, att endast kommunikationskanalens 

egenskaper mäts. För att genomföra detta fokuserar undersökningen på 

kommunikationskanalernas egenskaper och budskapet, där budskapet är en 

konstant faktor det vill säga, samma i alla situationer. Om budskapet är samma i 

alla situationer, är den huvudsakliga faktorn som påverkar val av 

kommunikationskanal, egenskapen hos kommunikationskanalen.  

För att besvara syftet ställdes en fråga där respondenterna fick välja tre 

kommunikationskanaler som de helst föredrar att få erbjudanden genom. Detta för 

att mäta om någon kommunikationskanal föredras framför någon annan 

kommunikationskanal. Därmed ställdes fråga 20 där respondenten fick välja tre 

alternativ som helst föredrogs. Detta höjer validiteten då denna fråga kan besvara 

vilken kommunikationskanal som helst föredrogs framför någon annan.   
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras enkätundersökningens resultat.  

 

4.1 Presentation av resultat från enkätsvar 

Frågorna som diskuteras i detta avsnitt återfinns i bilaga 2. 

 

Totalt omfattar denna undersökning 136 anonyma respondenter. Av dessa 

respondenter var 85 stycken kvinnor och 51 stycken män. En procent av 

respondenterna var 20 år eller under, 23 procent var i åldersintervallet 21-30 år. 

Ungefär 51 procent av dem som besvarade enkäten var i åldersintervallet 31-40 år, 

21 procent var i åldersintervallet 41-50 och fyra procent var 51 år eller äldre. Cirka 

36 procent hade ett barn, 45 procent hade två barn, 15 procent hade tre barn och 

fyra procent hade fyra barn och ingen av de medverkande hade fem eller fler barn. 

Dessa två frågor gällande ålder och antal barn besvarades av alla 136 respondenter. 

Fråga 5 visar att alla barn till föräldrarna var hemmaboende då antalet svar 

stämmer överens med fråga 4 som besvarade hur många barn respondenten hade. 

Nedan presenteras en sammanställning av resultatet gällande dessa 

bakgrundsvariabler i tabell 7. 

 

Ålder: ≤20 21-30 31-40 41-50 51≥ 

Antal respondentsvar: 1 31 70 29 5 

Andel i % 1% 23% 51% 21% 4% 

            

Antal barn: 1 2 3 4 5 eller fler 

Antal respondentsvar: 49 61 21 5 0 

Andel i % 36% 45% 15% 4% 0% 

            

Kön: Kvinna Man       

Antal respondentsvar: 85 51       

Andel i % 63% 37%       

 

Tabell 7: Sammanställning av resultatet för kön, ålder och antal barn 

 

Följande avsnitt i enkäten handlade om att respondenten fick ange vilken av 

respektive kommunikationskanal den ville ta emot erbjudanden genom. För att 

återge ett exempel stod det ”Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar 

min familj via e-mail.” Nedan presenteras en sammanställning av resultatet i en 

tabell för påståendena 7-19. Svaren presenteras i procent. 
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Kommunikationskanal Ja Nej Vet ej 
Antal respondenter som besvarat 
frågan 

E-mail 69% 27% 4% 136 

Nyhetstidning 34% 60% 6% 136 

Magasin/ tidskrift 32% 59% 9% 133 

SMS 60% 38% 2% 135 

Matvarubutikens egen hemsida 53% 41% 6% 134 

Tv-annonser 30% 66% 4% 134 

ITV 21% 70% 9% 135 

Radio 16% 79% 5% 135 

Affischer/ posters 35% 56% 9% 133 

Reklamutskick direkt i brevlådan 53% 47% 0% 133 

Facebook 45% 49% 6% 134 

Instagram 25% 68% 7% 135 

Matvarubutikens egen 
mobilapplikation 72% 26% 2% 134 

 

Tabell 8: Sammanställning av resultaten på frågorna 7-19 

 

I den sista frågan, fråga 20, fick respondenten välja ut tre av de ingående 

kommunikationskanalerna i enkäten som de helst föredrar, se resultat i figur 8. 

Fråga 20 besvarades av alla 136 respondenter. Eftersom varje respondent kunde 

välja tre alternativ innebär detta att max 408 svar kunde kryssas i. Vissa 

respondenter valde färre alternativ än tre alternativ och totalt kryssades 395 

alternativ i. Nedan följer ett diagram som visar den procentuella andelen av svaren 

i fallande ordning.  
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Figur 8: Presentation av resultatet på fråga 20 

Avslutningsvis förfrågades respondenten i en öppen fråga om det fanns något 

annat alternativ som inte nämndes i enkäten som föredras som 

kommunikationskanal. Nedan presenteras respondenternas svar:  

 

1. I butik  
2. Annonser i butiken i anslutning till entrén  
3. Advords  
4. Skyltning på plats i butik  
5. Temadagar, typ klubbdagar  
6. Smaktester i butik  
7. Appar som Matpriskollen  
8. Post  
9. Medlemsbrev  

 

 

4.2 Presentation av figurer från sambandsanalys 

Ytterligare utfördes en sambandsanalys med bakgrundsvariabeln kön för att 

studera om några distinkta skillnader kunde identifieras mellan män och kvinnor 

för de olika kommunikationskanalerna. Denna sambandsanalys utfördes mellan 

variabeln kön och påstående 7-19 i enkäten. Nedan presenteras figurer som visade 

ett utstickande resultat. Ytterligare diagram gällande bakgrundsvariabeln kön 

presenteras i bilaga 3. De kommunikationskanaler som skiljde sig 

anmärkningsvärt mellan könen var SMS och Facebook se figur 9 och 10. Eftersom 
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kvinnor är överrepresenterade i undersökningen anges respondenternas svar i 

procent. 

 

 

Figur 9: Sambandsanalys mellan kön och kommunikationskanalen SMS 

 
Figur 10: Sambandsanalys mellan kön och kommunikationskanalen Facebook 
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4.3 Presentation av figur från sammanställning av de moderna 

respektive de traditionella kommunikationskanalerna 

 
Vidare utfördes en sammanslagning av figur 8 för att få en översikt av vilken av de 

traditionella och moderna kommunikationskanalerna som föredras. Detta för att få 

en tydlig överblick om vilken av de moderna eller traditionella 

kommunikationskanalerna som föredras generellt av respondenterna. Nedan 

presenteras resultatet från sammanställningen av de moderna respektive de 

traditionella kommunikationskanalerna i procent. 

 

 

Figur 11: Sammanställning av traditionella och moderna kommunikationskanaler 
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5. Diskussion 
I det här kapitlet analyseras och diskuteras studiens resultat. 

 

5.1 Diskussion kring enkätsvar 

5.1.1 Övergripande resultat  

Tabell 8 visar att kommunikationskanalerna e-mail, SMS, matvarubutikens egen 

hemsida, reklamutskick direkt i brevlådan och matvarubutikens egen 

mobilapplikation hade en högre procentuell andel ja än nej. Detta stämmer överens 

med resultatet på fråga 20 där alla dessa kommunikationskanaler hade det högsta 

procentuella resultatet. Av dessa fem kommunikationskanaler var fyra av dessa 

moderna kommunikationskanaler. E-mail hade en utmärkande procentuellt högre 

värde än de andra fyra kommunikationskanalerna, se figur 8.   

 

Tabell 8 visar också ett intressant resultat, då den procentuella andelen av 

respondenterna som svarade ja gällande kommunikationskanalen matvarubutikens 

egen applikation, var märkbart högt. Tabell 8 visar att 72 procent av 

respondenterna vill ta emot reklam via en mobil applikation medan resultatet i 

figur 8 visar att mobila applikationen inte var bland de tre främsta 

kommunikationskanalerna som föredras procentuellt. Med avseende på det höga 

procentuella värdet på påstående 19, borde den mobila applikationen ha en högre 

procentuell andel på fråga 20. Detta kan bero på att respondenterna inte har något 

emot att få reklam genom matvarubutikens egen applikation men föredrar hellre att 

ta emot reklam från någon annan kommunikationskanal.   

 

5.1.2 Traditionella respektive moderna kommunikationskanaler   

Figur 11 visar en indelning av kommunikationskanalerna i de moderna respektive 

de traditionella kommunikationskanalerna. Detta visar att en majoritet av de 

moderna kommunikationskanalerna föredras av respondenterna. De traditionella 

kommunikationskanalerna utgjorde 33 procent medan de moderna 

kommunikationskanalerna utgjorde 67 procent. Att de moderna föredras framför 

de traditionella kommunikationskanalerna bekräftas också i tabell 8 där fyra av de 

fem kommunikationskanalerna som föredras procentuellt är moderna. 
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För att återkoppla till den teoretiska referensramen, se tabell 6, skiljer sig de 

traditionella och moderna kommunikationskanalernas egenskaper generellt åt. De 

moderna kommunikationskanalerna har enligt teorin egenskapen att kunna besvara 

ett budskap i samma kommunikationskanal som det sänds. I denna undersökning 

är detta inte gällande då budskapet sänds från ett företag till en potentiell kund och 

inte kan besvaras. Facebook, som då är den enda moderna 

kommunikationskanalen som tillåter en dialog, visade enligt tabell 8, en lägre 

procentuell andel ja än nej. Därmed så indikerar detta resultat att denna egenskap 

inte är en avgörande egenskap som föredras av respondenterna, eftersom 

egenskapen att erhålla en dialog i samma kommunikationskanal inte är 

genomförbart i de främst föredragna kommunikationskanalerna, se tabell 8. 

 

Ytterligare, kan också detta resultat innebära att de flesta av respondenterna 

föredrar en digital budskapsförmedling än en papperstryckt budskapsförmedling 

eftersom de moderna kommunikationskanalerna oftast förmedlas digitalt. Detta 

visas i tabell 4 där sättet som budskapet förmedlas på, illustreras. Av de fem 

kommunikationskanalerna som föredras, förmedlar fyra av fem 

kommunikationskanaler budskapet digitalt och bekräftar detta, se tabell 8. Vidare 

indikerar resultatet att mer personlig marknadsföring kan vara någonting som 

efterfrågas av respondenterna, då de moderna kommunikationskanalerna oftast 

tillåter detta. Av de fem föredragna kommunikationskanalerna, tillåter fyra av 

dem, personligt förmedlad marknadsföring. Dessa är e-mail, SMS, reklamutskick 

direkt i brevlådan och i den mobila applikationen. Detta innebär att personlig 

marknadsföring kan vara någonting som respondenterna efterfrågar som egenskap 

hos kommunikationskanalen. Reklamutskick direkt i brevlådan är en traditionell 

kommunikationskanal men innehar egenskapen att förmedla personliga budskap 

som en modern kommunikationskanal vanligtvis tillåter.   

 

5.1.3 E-mail som kommunikationskanal 

I figur 8 kan resultatet avläsas till att e-mail hade överlägset högsta procentuella 

värdet. Att e-mail föredras helst av de kommunikationskanalerna i undersökningen 

bekräftar Danaher och Rossiters (2008) uttalande om att e-mail spelar en viktig 

roll i människans vardagliga liv. E-mail har egenskaperna att budskapet kan 
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skapas, sändas och tas emot inom en kort tidsperiod under vilken tidpunkt som 

helst på dygnet. Eftersom e-mail också kan skapas och skickas snabbt påvisar att 

tidsbesparande egenskaper är någonting som föredras av målgruppen. 

Tidsbesparande egenskaper hos kommunikationskanalen styrker informationen 

som förmedlats från företaget Coop Mitt, om att barnfamiljer ofta har tidsbrist, kan 

vara gällande. E-mail kan också observeras från en smartphone med stöd från 

internet, vart som helst. Detta innebär att denna kommunikationskanal är 

lättillgänglig och visar att denna egenskap är av vikt för respondenterna. Detta kan 

också vidare vara en tidsbesparande egenskap.  

 

Budskapet som förmedlas kan också vara personligt och sparas. Detta indikerar på 

att personlig marknadsföring kan vara något som föredras framför icke-personlig 

marknadsföring. Eftersom e-mail hade en så markant högre procentuell andel blir 

detta en övervägande viktig egenskap för målgruppen samt att detta styrks med att 

den liknande kommunikationskanalen SMS hade det näst högsta procentuella 

värdet, se figur 8. Ytterligare så kan budskapet också sparas. Av de fem 

kommunikationskanalerna som föredras kan tre av dem spara budskapen. Dessa är 

SMS, e-mail och reklamutskick direkt i brevlådan. Då SMS, e-mail och 

reklamutskick direkt i brevlådan hade betydligt högre procentuell andel än de 

resterande kommunikationskanalerna, är detta ett betydande resultat, se figur 8. 

Därmed så kan detta indikera på att egenskapen att kunna spara ett budskap som 

sänds, är av vikt för respondenterna.  

 

Det är också vanligt att det är företaget som inleder denna typ av 

budskapsförmedling. Mottagaren behöver därför inte själv aktivt söka upp 

informationen, vilket också är tidsbesparande för mottagaren.  

 

5.1.4 Reklamutskick direkt i brevlådan som kommunikationskanal 

Ett intressant resultat är att en av de fem kommunikationskanalerna som föredras, 

är den traditionella kommunikationskanalen reklamutskick direkt i brevlådan. 

Denna kommunikationskanal förmedlar papperstryckta budskap adresserad till 

mottagarens brevlåda. Naturvårdsverket menar att det råder en ökad 

miljömedvetenhet idag och detta skulle kunna vara något som speglas i valet av 
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kommunikationskanal hos respondenterna. Detta påträffades inte gällande 

reklamutskick direkt i brevlådan, vilket är ett intressant resultat. Att denna 

kommunikationskanal föredras kan bero på att budskapet går att spara och inget 

aktivt sökande krävs från mottagaren, vilket är tidsbesparande.  

 

Det kan också vara att papperstryckta postala budskap har används och förmedlat 

budskap till mottagare under en längre period än exempelvis 

kommunikationskanalen ITV. Utifrån den här informationen kan det antas att 

handlingen att hämta reklampost i brevlådan är något som sker som en naturlig del 

av vardagen, det vill säga att reklampost i brevlådan förväntas att skickas och tas 

emot. Detta kan innebära att läsandet av reklam vid exempelvis frukostbordet 

fortfarande uppskattas hos respondenterna.  

 

5.1.5 SMS som kommunikationskanal  

SMS är den kommunikationskanal som föredras efter e-mail procentuellt, se figur 

8. SMS har liknande egenskaper i jämförelse med e-mail och detta kan indikera på 

att de likvärdiga egenskaper som dessa kommunikationskanaler har är något som 

efterfrågas av respondenterna. För att återkoppla till tabell 6, är egenskaperna som 

dessa kommunikationskanaler har att de är tillgängliga, kan observeras från en 

smartphone, är digitala, kan förmedla personliga budskap, kräver inget 

självuppsökande av information och är billiga att använda.   

 

För att använda e-mail och SMS som kommunikationskanal krävs det också att 

mottagaren har registrerat sin e-mailadress och sitt mobilnummer hos 

matvarubutiken. Detta betyder att matvarubutiker bör, utifrån detta, fokusera på att 

få kunder att registrera sina uppgifter att denna typ av budskapsförmedling kan 

göras möjlig.  

 

5.1.6 Matvarubutikens egen mobilapplikation som 

kommunikationskanal 

Vidare föredras också den moderna kommunikationskanalen att förmedla budskap 

genom en mobil applikation. Detta är intressant resultat då denna 

kommunikationskanal skiljer sig i jämförelse med de andra 
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kommunikationskanalerna som föredras, då den mobila applikationen kräver att 

mottagaren aktivt själv väljer att söka upp budskapet. Det kräver också att en 

nedladdning av applikationen sker och att en registrering krävs för att använda 

applikationen och ta emot budskapen. Detta blir motsägelsefullt då de resterenade 

kommunikationskanalerna som föredras, har påvisat att tidskrävande 

självuppsökning av budskap, inte efterfrågas.  

 

Att detta föredras kan bero på att, trots att applikationen måste laddas ned och en 

registrering måste ske, att det är tillgängligt genom mobilen och därmed 

lättåtkomligt. Denna budskapsförmedling kan också ske vid vilken tidpunkt som 

helst på dygnet, då mottagaren väljer att ta emot budskapet. Detta påvisar ännu en 

gång att behovet av att ständigt vara tillgänglig är av vikt för målgruppen. Att 

applikationen föredras som kommunikationskanal kan också indikera på att det 

idag är vanligt och aktuellt att använda mobilen i vardagen som Dix et al. (2013) 

menar.  

 

5.1.7 Matvarubutikens egen hemsida som kommunikationskanal 

Att förmedla erbjudanden via företagets hemsida föredras av respondenterna men 

inte i samma utsträckning som exempelvis e-mail, SMS, reklamutskick direkt i 

brevlådan och matvarubutikens egen applikation, se figur 8. Matvarubutikens egen 

hemsida har ett högre procentuellt värde ja i jämförelse med nej men i figur 8 visas 

det att e-mail, SMS, reklamutskick direkt i brevlådan och den mobila 

applikationen föredras framför matvarubutikens egen hemsida. Därmed visar detta 

på att respondenten gärna vill ta emot erbjudanden från matvarubutikens egen 

hemsida men föredrar hellre en annan kommunikationskanal, se figur 8.  

 

Budskapen som förmedlas genom denna kommunikationskanal tas emot vanligtvis 

med hjälp av en dator som oftast är mer omständlig att ha med sig i vardagen än 

vad en exempelvis en mobiltelefon är. Idag finns det möjlighet att gå in på en 

hemsida med hjälp av en smartphone. Trots att detta är genomförbart kan detta 

antas vara mer krävande än att gå in på en mobilapplikation genom mobilen. För 

att äntra en hemsida i mobilen krävs eget sökande efter information. Detta kan 

därför vara en anledning till att denna kommunikationskanal inte föredras av 
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respondenterna i samma utsträckning då tidsbrist, som tidigare nämnt, är gällande 

för målgruppen. 

 

5.1.8 Diskussion om resterande kommunikationskanaler 

Resultatet bekräftar att tidningar, som förmedlas i papperstryckt form, föredras i en 

mindre utsträckning än de resterande kommunikationskanalerna. Detta bekräftar 

det som Woo et al. (2015) skrev gällande att en minskning har skett i läsandet av 

tidningar och visar att detta speglas bland respondenterna. Affischer/ posters, Tv 

och radio föredras inte heller i stor utsträckning hos respondenterna och detta kan 

indikera på att massmarknadsföring är något som ignoreras av mottagarna och att 

mer personlig marknadsföring efterfrågas.  

 

Att Instagram och ITV inte heller föredras av respondenterna kan bero på att dessa 

kommunikationskanaler är relativt nya och kan därmed vara okända för 

respondenterna. Statistik från Internetstiftelsen visar också på att den största delen 

användare av Instagram var yngre än de respondenter som överrepresenterades i 

undersökningen, vilket också kan vara en bidragande orsak. Enligt Munir Dad 

(2012) är det också generellt en yngre målgrupp som använder sig av ITV, vilket 

också kan vara en bidragande orsak.  

 

5.1.9 Resultat gällande bakgrundvariablerna  

Tabell 7 visar fördelningen i kön, ålder och antal barn för respondenterna. 

Sammanställningen visar att antalet respondenter som är antingen kvinna eller 

man, respondenter med två barn och respondenter i åldersintervallet 31-40 år, 

utgör en tillräckligt stor andel av datamaterialet för att kunna vidare analyseras 

med ett tillförlitligt och möjligen generaliserbart resultat. Resterande åldersgrupper 

och respondenter med fler eller färre antal barn än två utgör för liten andel av 

stickprovet för att kunna generalisera till en större population.  

 

Två samband som identifierades i undersökningen gällande bakgrundvariablerna 

kön och kommunikationskanalerna SMS och Facebook. Vidare identifierades inga 

distinkta skillnader gällande variablerna i resultatet vid sambandsanalysen.   
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En skillnad i resultatet påträffades gällande kommunikationskanalen SMS och 

kön, se figur 9. Resultatet visade i sambandsanalysen att det är avsevärt fler 

kvinnor som vill ta emot erbjudanden via SMS. 73 procent kvinnor svarade ja 

jämfört med männen där 39 procent svarade ja. Detta kan indikera på att kvinnor 

efterfrågar de egenskaper som kommunikationskanalen SMS har i en större 

utsträckning än män. En ytterligare markant skillnad kunde identifieras i figur 10, 

där Facebook som kommunikationskanal föredras anmärkningsvärt i högre 

utsträckning av kvinnorna än av männen. 51 procent av kvinnorna svarade ja på 

denna fråga i jämförelse med männen där 35 procent svarade ja. Även här 

indikerar detta resultat på att Facebook kan inneha de egenskaper som kvinnor 

efterfrågar i större utsträckning än vad männen gör.  

 

Facebook som kommunikationskanal har egenskapen, utöver det som redan 

nämnts, att den tillåter en social interaktion med en snabb dialog. Detta kan 

innebära att behovet av den sociala interaktionen är något som kvinnor efterfrågar 

i en större utsträckning än vad männen gör, när de tar emot budskap.  

 

5.1.10 Resultat av fråga 21   

Svaren som insamlats från enkätens öppna fråga är "i butik", "smaktester i butik", 

"skyltning på plats i butik" och "annonser i butiken i anslutning till entrén" innebär 

att kunden redan befinner sig i butiken och redan har valt att genomföra sina inköp 

i den specifika butiken. Denna undersökning fokuserar på budskapsförmedlingen 

som sker innan kunden har valt matvarubutik och därför analyseras dessa svar inte 

vidare.  

  

En av respondenterna svarade "Appar som matpriskollen" vilket innebär en form 

av mobil marknadsföring. I enkäten kunde respondenten endast välja alternativet 

genom matvarubutikens egen applikation eftersom det är via den mobila 

applikationen som företaget kan kontrollera innehållet och därmed 

budskapsförmedlingen till kunden. Matpriskollen grundades år 2010 och är en 

internetbaserad tjänst som fungerar som ett elektroniskt reklamblad som har som 

syfte att eliminera utskick av annonsblad för matvarubutiker, då detta är negativt 

för miljön (Matpriskollen, 2017). Denna typ av budskapsförmedling kan därmed 
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klassificeras som en mobil budskapsförmedling via en mobil applikation. Detta 

innebär att resultatet återigen påvisar att egenskapen tillgänglighet via mobilen är 

av vikt för målgruppen.  

  

Vidare inkom svaren "Post" och "Medlemsbrev". Post kan klassificeras i kategorin 

reklamutskick direkt i brevlådan och medlemsbrev är ingen kommunikationskanal 

utan innebär endast innehållet som skickas. Medlemsbrev kan förmedlas via 

exempelvis kommunikationskanaler som e-mail och via reklamutskick direkt i 

brevlådan, vilket vidare bekräftar undersökningens resultat.  

 

Svaret "Temadagar och klubbdagar" är endast förslag på aktiviteter som butiken 

kan implementera för att öka sin livsmedelsförsäljning och innefattar inte vilken 

typ av kommunikationskanal som informationen om detta ska förmedlas via. 

Därmed är detta inte ett användbart svar för undersökningen.  

  

Svaret "Advords" innebär med stor sannolikhet tjänsten Adwords som är en tjänst 

som Google tillhandahåller och är en del av sökmotormarknadsföring. Denna 

kommunikationskanal har visat sig vara okänd hos många användare av 

sökmotorer. (Bunnyfoot, 2013) Eftersom endast en respondent nämnde detta 

alternativ är denna kommunikationskanal med stor sannolikhet okänd för 

majoriteten av respondenterna och har därmed inte analyserats vidare. 

 

5.2 Generaliserbarhet 

En generaliserbar studie innebär att studiens resultat kan generaliseras till en hel 

population utifrån ett stickprov (Körner & Wahlgren, 2015). Antalet svar efter 

yttre bortfallsanalys bör vara högt för att kunna generalisera resultatet. Den totala 

populationen för undersökningen i det avgränsade geografiska området består 

av minst 6423 personer, varav 136 antal svar samlades in. Detta innebär att 

undersökningen omfattar ungefär två procent av den totala populationen. Detta är 

en låg svarsfrekvens procentuellt och därmed är studiens resultat inte lämpligt att 

generalisera.  

 

Det bör beaktas att resultatet i denna undersökning inte är att förkasta trots att den 

utgör en låg andel av den totala populationen. Resultatet från enkätundersökningen 
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visar att det är flest respondenter med två barn som besvarat enkäten. Statistik från 

Statistiska Centralbyrån visar att den ungefärliga totala populationen, 6423 

personer, i Falu kommun, består av 43 procent barnfamiljer som har två barn. 

Statistiken visar också att det är flest barnfamiljer i Sverige som har två barn 

(Statistiska Centralbyrån, 2015). Detta innebär att enkätens resultat avspeglar hur 

det ser ut i Sverige, vilket innebär att resultatet inte bör försummas.   
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6. Slutsatser, bidrag och fortsatt forskning 
I det här kapitlet presenteras studiens slutsatser, bidrag och förslag på fortsatta 

forskningsområden 

 

6.1 Sammanfattande slutsatser 

Denna studie har undersökt vilken/vilka av de moderna och/eller de traditionella 

kommunikationskanaler som målgruppen barnfamiljer påstår att de föredrar från 

en matvarubutik, när ett attraktivt budskap förmedlas. Enligt enkätundersökningen 

visar resultatet att e-mail är den kommunikationskanal som främst föredras av 

målgruppen barnfamiljer. E-mail skiljde sig distinkt i procent i jämförelse med de 

resterande kommunikationskanalerna. Med utgångspunkt i enkätundersökningens 

resultat dras därmed slutsatsen att; 

 

 E-mail är den kommunikationskanal som matvarubutiker bör använda sig 

av, för att nå målgruppen barnfamiljer med attraktiva budskap. 

 

Vidare analys av enkätundersökningens resultat visar att de moderna 

kommunikationskanalerna föredrogs framför de traditionella. En sammanslagning 

av svaren visar att de moderna hade en markant högre procentuell andel av svaren. 

De moderna kommunikationskanalerna föredras framför de traditionella 

kommunikationskanalernas, då fyra av fem kommunikationskanaler som främst 

föredras var moderna. Därmed dras slutsatsen att; 

 

 De moderna kommunikationskanalerna föredras framför de traditionella 

kommunikationskanalerna. 

 
 

6.2 Fortsatt forskning 

Vidare förslag på tänkbara forskningsområden är att studera vilka bakomliggande 

orsaker som gör att en kommunikationskanal föredras av respondenterna. Varför 

föredras kommunikationskanalen e-mail och vad beror det på? Att få kunskap om 

varför dessa kommunikationskanaler föredras kan medföra att nya 

kommunikationskanaler kan identifieras med hjälp av att identifiera egenskaper 

som kommunikationskanalerna innehar. Detta kan vara användbart för företag, och 
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inte endast matvaruföretag, som vill utforska nya möjligheter att förmedla budskap 

till sina kunder och ligga i framkant i den ständigt pågående tekniska utvecklingen.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar marknadsföring på Högskolan Dalarna som vore 

väldigt tacksamma om du ville vara med och delta i vår enkätundersökning. Enkäten 

handlar om hur du som förälder med ett eller fler hemmaboende barn i 

åldersintervallet 0-18 år, föredrar att ta emot erbjudanden från en matvarubutik. 

Enkäten beräknas att ta maximalt 3 minuter! 

 

Du som besvarar enkäten bör: 

 

-Vara förälder 

-Ha barn i åldersintervallet 0-18 år 

-Några/ något av dessa barn i åldersintervallet bör vara hemmaboende 

-Vara bosatt i Falu kommun 

 

Vi hoppas att du vill delta i undersökningen och dina svar är helt anonyma. 

 

Tack så mycket! 

Anna Strömer och Katarina Schludermann 
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Bilaga 2 - Enkät 
 
Dina svar är helt anonyma.  
  

1. Vilket kön har du?   
Man  
Kvinna  

Vill inte svara  

 

2. Vilket åldersintervall är du i?  
       ≤20  

       21-30  

       31-40  

       41-50  

       51≥  

 

3. Är du förälder och har ett eller flera barn som är i åldersintervallet 0-

18 år?   
        Ja  

        Nej  

 

4. Hur många barn har du inom åldersintervallet 0-18 år?  
       1  

       2  

       3  

       4  

      5 eller fler  

 

5. Hur många av dina barn i åldersintervallet 0-18 år är hemmaboende?  
      Inget/ inga barn är hemmaboende  

      1  

      2  

      3  

      4  

      5 eller fler  

 

6. Är du bosatt i Falu kommun?    
      Ja  

      Nej  
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Anta att en matvarubutik i kommunen vill skicka väldigt förmånliga 

erbjudanden till dig som barnfamilj. På vilket av följande sätt skulle du 

föredra att få erbjudanden? Svara på alternativen nedan.  

 

7. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

e-mail.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

8. Jag tar gärna emot erbjudanden som passar min familj via annonser i 

nyhetstidningar (ex. DT).  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

9. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

magasin/ tidskrift (ex. Allt om mat).  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

10. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

SMS.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

11. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

matvarubutikens egen hemsida.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej 

  

12. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

TV-annonser.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

13. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

ITV (TV genom internet).  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

14. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

radio.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

15. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

affischer/ posters.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

16. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar mig och min 

familj via reklamutskick direkt i brevlådan.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

17. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

Facebook.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  
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18. Jag tar gärna emot förmånliga erbjudanden som passar min familj via 

Instagram.  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

19. Jag vill gärna ha förmånliga erbjudanden som passar mig och min 

familj via matvarubutikens egna applikation (ex. ICA-app, Coop-app)  
                                                         Ja                                  Nej                               Vet ej  

 

20. Välj 3 alternativ som du helst skulle vilja få förmånliga erbjudanden 

som passar din familj genom.  
 

E-mail  

Annons i nyhetstidning (ex. DT)  

Magasin/ tidskrift (ex. Allt om mat)  

SMS  

Matvarubutikens egen hemsida  

TV-annonser  

ITV (TV genom internet)  

Radio  

Affischer/ posters  

Reklamutskick direkt i brevlådan  

Reklam i företagets egen applikation (ex. ICA-app, Coop-app)  

Facebook  

Instagram  

Inget av ovanstående 

 

  

21. Finns det andra sätt som matvarubutiken kan nå dig med förmånliga 

erbjudanden som inte nämns ovan? Vilket/ vilka? 
__________________________________________ 
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Bilaga 3 – Sambandsanalys kön 
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