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Sammanfattning: 

 

Bakgrunden till följande rapport var att vi ville undersöka vad singelhushåll i en medelstor stad 

anser om reklam, samt vilken reklamkanal av radio, tv, direktreklam och annonser som skapar 

störst intresse och uppmärksamhet hos dem som målgrupp. För att kunna undersöka målgruppen 

singelhushåll utformades följande frågeställning: 

”Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst 

uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor stad, där avsändaren är en 

livsmedelshandlare?” 

Undersökningen var för oss relevant eftersom det tidigare inte utförts någon undersökning av 

denna målgrupp och för att singelhushållen idag växer i antal. Teorierna som användes i denna 

rapport handlade om hur företag med hjälp av marknadskommunikation kan nå ut till sina 

konsumenter. Det står om vad reklam är och i vilka kanaler den kan förmedlas. Det går också att 

läsa om vad målgrupp är hur den används. I metoden beskrivs det tillvägagångssätt vi valde för 

vår undersökning. Den första undersökningen som gjordes var en kvantitativ undersökning där 

etthundra singelhushåll tillfrågades om vilken reklamkanal som skapade störst intresse och 

uppmärksamhet hos dem. I den kvalitativa undersökningen genomfördes en fokusgruppsintervju 

med fem deltagare. De gav en djupare bild av vad singelhushåll kan anse om reklam. Slutsatserna 

som drogs av resultatet var att tv var den reklamkanal som skapade störst uppmärksamhet och 

intresse hos målgruppen singelhushåll. Rekommendationerna till livsmedelsbutikerna var att de 

bör se singelhushållen som en egen målgrupp. 

 

Tack till: 

Deltagare som intervjuades och fokusgruppen. 

Handledare: Margareta Boström 

Uppdragsgivare: Magnus Friberg, Ica Kvantum Hjertberg, Lidköping. 
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1 Inledning 
Inledningen skall ge en bild av vad rapporten handlar om. I bakgrunden beskrivs varför denna 

undersökning är värd att undersökas. I problemformuleringen utformades den frågeställning som 

vi arbetat utifrån. Syftet var att få en bild av hur singelhushåll uppmärksammar och intresserar 

sig för livsmedelsreklam från en livsmedelshandlare.  I detta kapitel framgår även de metoder 

som användes vid undersökning. För att förklara viktiga begrepp i rapporten har dessa beskrivits 

i en lista. Avslutningsvis i detta kapitel följer uppsatsens disposition.  

 

1.1 Bakgrund och problemställningar 

Rapporten är utformad i syfte till att undersöka singelhushållens reklamvanor. Vi ville veta vilken 

reklam kanal som skapade störst uppmärksamhet och intresse hos dem. De reklamkanaler som 

berörs är tv, radio, direktreklam och annonser.  

Reklam är intressant och lockande för konsumenter. De får med hjälp av reklam reda på 

information och erbjudanden från butiker. På så sätt kan de jämföra olika erbjudanden för att 

bestämma vilket de anser vara mest attraktivt. Det finns ingen undersökning som bevisar vilken 

reklamkanal som skapar störst intresse och uppmärksamhet hos målgruppen singelhushåll. Det 

blev därför mycket intressant att undersöka detta problem. Motiveringen till den valda 

målgruppen var att vi ur en viss målgrupps perspektiv ville ta reda på hur de blir intresserade och 

uppmärksammar reklam från en livsmedelshandlare. Vi som framtida butikschefer anser att 

singelhushåll är en viktig målgrupp att undersöka eftersom deras antal har ökat och troligen 

kommer att öka ännu mer i framtiden.1 Om butiken vet hur dess målgrupp uppmärksammar och 

intresserar sig för reklam så kan de använda sig utav detta och spara stora reklamkostnader. Det 

har skett en ökning av reklaminvesteringar i livsmedelsbranschen. Därför är det viktigt att 

butikerna satsar på ”rätt” målgrupper att rikta sig till för att det ska bli lönsamt med de stora 

reklaminvesteringarna.2  

 

                                                 
1 http://w36.scb.se/templates/tableOrChart____163554.asp 
2 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_12067113.asp 
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Med målgrupp menas den grupp konsumenter som företaget vill kommunicera med.3För att 

uppmärksamma och intressera sin målgrupp så krävs det fungerande marknadskommunikation. 

Med marknadskommunikation menas att butiken definierar sin målgrupp, utformar budskapet 

och kommunicerar genom vald kanal.4 Det har skett en ökning av singelhushållen i Sverige under 

de senaste tio åren, detta enligt statistiska centralbyrån.5 Sverige har idag flest singelhushåll i 

Europa. Hela 47 % av hushållen består av en person.6 Vid en sökning av reklam riktat till 

singelhushåll på databasen Libris hittades inga sökresultat.7  

Den bristen av information och målgruppens ökning motiverar till varför problemet är mycket 

värt att undersöka.  

Utifrån mikromålkedjan ska konsumenten först bli medveten om produkten, sedan bilda sig en 

uppfattning om produkten och därefter en vilja om att prova eller köpa produkten.8  

Det finns olika kanaler som används för att kommunicera till kunder. Reklamkanal innebär det 

valda kommunikationsverktyg som används för att kommunicera ut sina erbjudanden. Vi har valt 

att studera annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam. Motivering till valen av dessa var att 

en livsmedelsbutik kan använda sig utav dem alla i sin kommunikation.  

1.2 Problemformulering 

Det finns idag som vi tidigare skrivit ingen undersökning om singelhushållens reklamvanor i en 

medelstor stad. Vilken reklamkanal är det som skapar störst uppmärksamhet och intresse för 

denna målgrupp. För att få svar på detta utformades följande problemställning:  

”Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst 

uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor stad, där avsändaren är en 

livsmedelshandlare?” 

                                                 
3 Schmidt-Thurow & Sköld-Nilsson (2004) sid 219 
4 Dahlén & Lange (2003) sid 19 
5 http://w36.scb.se/templates/tableOrChart____163554.asp 
6 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=392402 
7 http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=extended 
8 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
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1.3 Uppsatsens syfte 

Huvudsyftet med uppsatsen var att ta reda på vilken reklamkanal som skapar störst intresse och 

uppmärksamhet hos målgruppen singelhushåll. Vi ville även med undersökningen få en bild av 

målgruppens reklamvanor.  

1.4 Undersökningen 

Teorierna vi valde att använda var inom ämnet marknadsföring. Teorierna grundar sig i 

mikromålkedjan, där AIDA – modellen ingår. Vi använde oss även av teorier om 

marknadskommunikation, kommunikationskanaler och målgrupper. Viktiga begrepp: 

• Mikromålkedjan: vill förflytta konsumenten från medvetenhet till prövning eller köp.9  

• AIDA – modellen: Uppmärksamhet, intresse, önskan och handling. Modellen ingår i 

mikromålkedjan som förklarats ovan.10 

• Marknadskommunikation: kommunicera ut ett budskap till konsumenter m h a en 

kommunikationskanal.11 

• Kommunikationskanal: är det valda verktyg som används för att nå och kommunicera 

med kunder. T.ex. annons, tv eller direktreklam. 

• Målgrupp: den grupp människor butiken vill rikta sin reklam till.12  

• Singelhushåll: person som lever ensam i ett hushåll.13  

• Medelstorstad: en stad med mellan 20 000 till 50 000 invånare.14  

 

Metoden vi valde för att ta reda på singelhushållens preferenser gällande intresse och 

uppmärksamhet av livsmedelsreklam var att genomföra individuella intervjuer med hjälp av 

strukturerade frågor. För att mer konkret få reda på vad singelhushåll anser om livsmedelsreklam 

så använde vi även oss av en fokusgrupp. Resultaten som framkom analyserades och utifrån 

dessa drogs slutsatser. I slutet av rapporten sker en diskussion och rekommendationer lämnas. 

                                                 
9 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
10 Dahlén & Lange (2003) sid 95 
11 Dahlén & Lange (2003) sid 19 
12 Schmidt-Thurow och Sköld-Nilsson (2004) sid 219 
13 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O314150&i_history=1 
14 http://www.kabelkultur.se/scripts/demos/UR/tv-universitetet/las_mer/las_mer_vaxande.php 
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1.5 Uppsatsens disposition 

Kap 1: Inledning 

Här redogörs för rapportens bakgrund, problem och syfte. Även rapportens disposition.  

Kap 2: Teori 

Här följer den teoretiska referensram som varit till grund för vår undersökning och analys. 

Kap 3: Metod 

I detta kapitel beskrivs hur vi gått tillväga i vår undersökning. 

Kap 4: Undersökning 

Här följer en beskrivning av vår undersökning.. 

Kap 5: Resultat 

Här följer de resultat som framkommit genom undersökningen. 

Kap 6: Slutsats 

De slutsatserna som dragits ur studien följer i detta kapitel. 

Kap 7: Diskussion och rekommendationer 

I detta kapitel diskuteras slutsatsen och rekommendationer lämnas. 

Referenslista 

Här listas de källor som använts i rapporten. 

Appendix och bilagor 

I följande kapitel finns intervjumaterialet från undersökningen. 
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2 Teoretisk referensram  
Här följer den teori som vi valt att använda i detta arbete. Teorierna ingår i ämnet 

marknadsföring. Den teori vi valt beskriver hur företag använder sig av reklam för att 

kommunicera till vald målgrupp och hur de med hjälp av AIDA- modellen leder konsumenter 

från uppmärksamhet till köp. Den beskriver även vad reklam är vilka reklamkanaler som finns.   

2.1 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation handlar om att företag vill kommunicera och nå fram till nuvarande 

och tänkbara kunder. Företaget fungerar som sändare av ett budskap som senare skall nå 

mottagarna som är konsumenterna. Budskapet som skickas från sändare till mottagare störs av så 

kallade ”oljud”. Ett exempel på detta kan vara konkurrenters reklam. Här nedan följer en modell 

över den klassiska kommunikationsteorin som vi beskrivit ovan. Det finns olika verktyg att 

använda för att kunna kommunicera med sina konsumenter. Ett av verktygen är att använda sig 

av reklam. 15 

 
Figur 1: Kommunikationsmodell16 

                                                 
15 Dahlén & Lange (2003) sid 61 
16 Dahlén & Lange (2003) sid 61 

Sändare 

Budskap 

Mottagare 

OLJUD! 
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2.2 Mikromålkedjan 

Mikromålkedjan används för att utvärdera de kommunikationseffekter som uppstår vid olika 

kommunikationsinsatser. Kedjan består av tre indelningar. Den första är en kognitiv del som 

handlar om konsumentens medvetenhet och kunskap om produkten. Andra delen kallas för 

affektiv. Här handlar det om ifall kunden gillar produkten eller inte och vilka emotionella känslor 

som konsumenten upplever av produkten. Den sista tredje delen kallas konativ som handlar om 

huruvida konsumenten kan tänka sig att testa på eller köpa produkten.17 Det finns olika varianter 

av mikromålkedjan. Den kedja som behandlas i vår rapport är AIDA-modellen. 

2.2.1 AIDA 

År 1898 utgav St. Elmo Lewis en beskrivning av AIDA-modellen.18 Modellen består av fem 

olika steg som har till uppgift att förbereda konsumenten inför ett köp. Stegen som ingår i kedjan 

handlar om att konsumenten skall uppmärksamma produkten (attention), bli intresserad av 

produkten (interest), känna en önskan om att köpa produkten (desire), köpa produkten (action) 

och till slut känna sig tillfredställd med produktköpet (satisfaction).19 AIDA-modellen behandlar 

enklare produkter som inte kräver större eftertanke vid köp. Till dessa produkter hör t ex 

livsmedel.20 Att använda sig utav AIDA modellen är ett sätt för ett företag att sälja sina produkter. 

Modellen hjälper företag att se vilka steg kunderna går igenom för att slutligen eventuellt köpa 

och utvärdera produkten. Företag bör känna till hur kunden agerar och tänker vid köp för att 

kunna tillmötesgå dem på bästa sätt utan att konsumenten skall behöva beskriva hur.21  
  

 

 

 

 

 

Figur 2: Aida-modellen22 

                                                 
17 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
18 Dahlqvist & Linde (2005) sid 26 
19 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
20 Dahlén & Lange (2003) sid 96  
21 Dahlqvist & Westerståhl (1993) sid 13 
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2.2.2 Intresse och uppmärksamhet 

Rapporten inriktas endast på de två första stegen i AIDA-modellen, dvs uppmärksamhet och 

intresse. AIDA-modellen är uppbyggd som en trappa, varje steg måste vara uppfyllt för att 

komma till nästa och förhoppningsvis till köp och nöjdhet. Med hjälp av reklamen kan företag 

påverka konsumentens väg till högsta steget nöjdhet. Det gäller att konsumenterna 

uppmärksammar och blir intresserade av reklamen som företaget kommunicerar ut.23 Det krävs 

av företagen att de får kunderna uppmärksammade på ett lagom sätt. Det skall inte vara för 

mycket intryck i reklamen men inte heller för lite. För att fånga kundernas uppmärksamhet gäller 

det att reklamen är anpassad efter det erbjudandet som företaget vill förmedla. Ibland kan det 

krävas starka färger medan det i andra fall bör vara lugnande färger. Företaget får därför pröva 

sig fram för att se hur reklamen fungerar. Kunders uppmärksamhet och intresse varierar beroende 

på hur viktigt de anser att budskapet är. 24  Något som kan minska en kunds intresse och 

uppmärksamhet är för mycket enkelhet. Ett exempel kan vara en produkt som det endast står 

varans namn på. En sådan förpackning skapar inget större intresse hos kunderna. Det är också 

viktigt att förnya förpackningarna för att hålla kvar och/eller förnya intresset för produkten.25  

Konsumenters uppmärksamhet sker i olika nivåer. Det börjar med att konsumenten tar till sig 

informationen i reklamen. Därefter jämförs den nya informationen med tidigare kunskap och 

upplevelser. Det sista steget handlar om att informationen värderas och tolkas.  

Konsumenten bedömer det som just upplevts. Reklamen skall ge ett positivt intryck för att 

kunden skall bli intresserad och uppmärksammad.26  

                                                                                                                                                              
22 Dahlqvist & Westerståhl (1993) sid 13 
23 Dahlén & Lange (2003) sid 95 
24 Wanger (2002) sid 204 
25 Wanger (2002) sid 205 
26 Wanger (2002) sid 195 
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2.3 Reklam 

Ett sätt för företag att lyfta fram och visa sina produkter är att använda sig av reklam. Företaget 

betalar olika medier för att få en plats att synas på med hjälp av sin reklam.27 Under 2005 skedde 

det en ökning av reklamköp på åtta procent inom dagligvarubranschen i Sverige. Detta innebar att 

branschen investerade 1, 6 miljarder kronor i reklam. 

Här under följer en tabell för hur mycket respektive butik investerade i reklam under 2005: 

Första siffran i miljoner kronor, 

andra förändringen jämfört med 

2004. 

Ica: 405/-3 % 

KF: 264/14 % 

Lidl: 104/10 % 

Vi-butikerna: 102/- 

Hemköp: 75/846 % 

Bergendahls: 49/-8 % 

Willys: 48/244 % 

AG: 40/-23 % 

Vivo: 15/-86 % 

Eko: 9/-43 % 

Branschtotal: 1 157/8 % 

Figur 3: Dagligvaruhandelns reklaminvesteringar 200528 

 

För att göra den tänkta målgruppen uppmärksammad på vilka erbjudanden ett företag har så är 

reklam enligt Kotler ett kostnadseffektivt verktyg. Det ska finnas en tydlig skillnad mellan vår 

och konkurrenters reklam för att det är viktigt att man som företag syns i mängden.29  

                                                 
27 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=292037 
28 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_12067113.asp 
29 Kotler (1999) sid 135 
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2.3.1 Annonsering   

Vill man som företag kommunicera till breda målgrupper är annonsering ett bra alternativ. 

Kanalen är också användbar när man istället vill nå en specifik grupp av människor t ex genom 

hobbytidningar. Annonser är en bred kommunikationskanal som finns på många platser t ex i 

olika former av tidningar och på Internet. 

Vid utformning av annons bör man redan innan bestämt sig för vilken målgrupp företaget vill 

rikta sig till, varför och med vilket budskap. När man väljer att annonsera i en tidning är det 

viktigt att veta hur väl den används och skapar intresse hos konsumenterna. Själva placeringen i 

tidningen bör vara väl uttänkt, ett exempel är en annons på sportsidorna som kostar mer men 

upptäcks också av fler.30  

2.3.2 Direktreklam  

Direktreklam handlar om att kunna nå en specifik målgrupp. Företaget kan skicka ut reklam som 

rör mottagaren personligen och de kan också bestämma just vilken dag mottagaren skall få 

direktreklamen. För att företaget skall kunna använda sig av direktreklam på personliga sätt så 

finns det två olika system som de kan använda sig av. Dessa handlar om att samla in all möjlig 

användbar information om sina konsumenter. De två systemen heter Direct Marketing och 

Customer Relation Management. Med hjälp av direktreklam kan man som företag nästan nå vem 

som helst. Det finns information att köpa om allt möjligt som t ex adresslistor, personers 

civilstånd eller intressen.31  

2.3.3 Tvreklam 

Att använda tv som kommunikationskanal kostar företaget mycket pengar. De bör vara säkra på 

att tv är ett lönsammare alternativ för att inte gå med förlust efter en sådan chansning.  En fördel 

med tv-reklam är att företagen kan kommunicera ut till hela världen eller bara på lokal nivå.32 För 

att få visa sin reklam i tv så måste företaget köpa reklamtid. Tv reklamen kan variera från tio 

sekunder till en hel minut och därefter varierar även kostnaden.33  

                                                 
30 Gustafsson (2002) sid 104 
31 Gustafsson (2002) sid 110 
32 Gustafsson (2002) sid 118 
33 Gustafsson (2002) sid 119 
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2.3.4 Radioreklam  

Radion är något som används nästan dagligen av konsumenter i Sverige, hela 90 procent. Det ger 

en möjlighet för företaget att bli hörd av många om de använder denna kanal. Det är viktigt att 

utforma radioreklamen så att den är lätt att förstå och inte kan missuppfattas. Budskapet och 

språket skall vara tydligt eftersom det endast är rösten som konsumenterna reagerar på. 34 

Radioreklam köps av företag på samma sätt som på tv, köp av reklamtid.35 Vad det gäller radio 

reklamen så har vi inte lyckats få fram siffror på hur stor andel av radiokanalerna som tar in 

reklam. 

2.4 Målgrupp  

Målgrupp är den grupp människor som ett företag vill rikta sin marknadsföring till. Företag kan 

rikta sig till olika målgrupper, som t ex barnfamiljer eller pensionärer. Företaget måste veta 

vilken eller vilka som är deras målgrupper. Reklambudskapet ska vara anpassat och stämma 

överens med företagets målgrupp. Konsumenterna skall känna att reklamen är riktad till dem 

personligen.36   Större företag med flera målgrupper kan t ex rikta vissa erbjudanden till bara 

vissa delar av sina målgrupper.  

Det som kan vara svårt vid marknadsföring mot målgrupp är att veta om reklamen når ut till just 

de som företaget önskar. För att minska risken med att reklamen inte når fram till målgruppen 

kan de använda sig av lättförståliga budskap, som repeteras i olika kanaler.37 

Singelhushåll skulle kunna vara målgrupp för en butik eller ett företag.38 Med singelhushåll 

menas ett hushåll som endast består av en person. Det behöver inte vara en person som är singel 

som civilstånd utan det kan lika gärna vara en person som är särbo.39  

Det är alltså denna målgrupp som undersöks i rapporten. Detta för att denna målgrupp som vi 

tidigare skrivit har ökat till antalet och för att det inte finns någon tidigare undersökning utförd 

om singelhushållens reklamvanor.  

                                                 
34 Gustafsson (2002) sid 122 
35 Gustafsson (2002) sid 123 
36 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) sid 147 
37 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) sid 148 
38 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=261460&i_word=m%e5lgrupp 
39 http://ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=O314150&i_history=1 
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3. Metod 
Här följer val av metod och undersökningens tillvägagångssätt. De undersökningsmetoder och 

tillvägagångssätt som valdes var en fokusgrupp och frågeformulär via personlig kontakt. Med 

hjälp av undersökningarna fick vi fram en bild av singelhushållens reklamvanor i en medelstor 

stad.   

3.1 Undersökningsmetod 
Det finns två olika undersökningars metoder som går att använda för att utföra studien. Dessa är 

kvantitativa och kvalitativa metoder. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Metoden innebär att undersökaren låter uppgiftslämnarna ha ett öppet förhållningssätt till ämnet, 

genom t ex en öppen individuell intervju. 40 Inom metoden finns olika tillvägagångssätt för att 

utföra sin undersökning. Det första är att utföra en individuell intervju där det är en person som 

intervjuas. Personen som intervjuas och lämnar svaren kallas för uppgiftslämnare. Intervjun kan 

ske antingen via telefon eller ”öga mot öga”. Intervjun är öppen som innebär att uppgiftslämnaren 

inte har några begränsningar i vad hon/han vill svara. Denna intervju används med fördel när man 

använder sig av ett fåtal enheter.  

Intresset ligger i vad just uppgiftslämnaren personligen anser om ämnet eller problemet.41 Den 

andra metoden man kan använda är fokusgruppsintervju. Här är det en grupp människor som 

intervjuas tillsammans. Upplägget blir som en diskussion. Det ställs frågor både från intervjuaren 

och mellan deltagarna själva. 42 Metoden är användbar när man vill få ett flertal åsikter om en 

viss händelse. Genom gruppintervjun får man svar på om de har samma eller olika åsikt om ett 

ämne eller problem.43 Det som är bra med en fokusgrupp är att individerna har möjlighet att 

motivera och argumentera till varför de väljer att svara på ett visst sätt.44 En fokusgrupp bör helst 

innehålla fem till åtta personer.45  

                                                 
40 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 135 
41 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 160  
42 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 173 
43 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 175 
44 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 174 
45 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 176 
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Den tredje intervjumetoden inom den kvalitativa metoden är observation. Den innebär att man 

som undersökare samlar in information endast genom att studera andras handlingar. Man vill med 

metoden undersöka hur personer beter sig vid en viss eller vissa situationer. Till skillnad från 

deras egna svar vid intervjuer, får vi här reda på vad de verkligen gör och inte vad de tror att de 

gör i situationerna.46 Ytterligare en metod att använda sig av för att samla in data är att använda 

dokumentsökningar. Vilket innebär att man använder sådant som tidigare publicerats av andra. 

Ett exempel på detta kan vara offentliga dokument som rör det valda ämnet eller problemet.47 Vi 

valde i vår undersökning att använda oss av en fokusgrupp. Gruppen bestod av både kvinnor och 

män i olika åldrar, de hade gemensamt att de var singelhushåll från en medelstor stad. 

Respondenterna i fokusgruppen var fem till antalet. Motiveringen till valet av medlemmar i 

fokusgruppen var att vi ville få en djupare bild av singelhushållens åsikter. Gruppintervjun 

skedde vid ett tillfälle och tog omkring en timme. Motiveringen till valet att använda fokusgrupp 

var också att personerna i gruppen gav en djupare bild av hur de uppfattade reklamkanalerna 

radio, tv, annonser och direktreklam. Under gruppintervjun satt vi med och förde anteckningar 

samt kom med diskussionsfrågor utan att själva ha några invändningar eller åsikter. 

3.1.2 Kvantitativ metod 

När det gäller kvantitativ metod handlar det om att kunna generalisera de svar som framkommer. 

Att generalisera innebär att veta lite om många enheter. På så sätt kan man säga något om de 

inom samma enhet som inte deltagit i undersökningen. Undersökningen används lämpligen när 

den är klar d v s finns mycket teorier om ämnet.48 I den kvantitativa metoden krävs det planering 

innan utföring av undersökning. De steg som skall genomföras innan undersökningen är att 

utforma det som skall undersökas måste vara konkret, frågorna måste utformas noga för att undgå 

missförstånd och undersökningsmetoden skall vara förbestämd.49  

I metoden kan man använda sig av bl a frågeformulär via post, telefon eller personlig kontakt för 

att samla in sin data.50  Några kriterier man bör tänka på vid utformning av de strukturella 

frågorna är bl a enkelhet i frågorna, att människor tolkar olika, att människor glömmer, att inte 

använda ledande frågor och inkludera öppna frågor.  

                                                 
46 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 180 
47 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 185 
48 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 149 
49 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 282 
50 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 310 
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Med strukturella frågor menas att man i förväg bestämt vilka frågor som skall ställas och i vilken 

ordning de följer. Det finns också tre olika sorters strukturerade svarsalternativ. Dessa är 

rangordnade, kategoriska och metriska svar. Rangordnade handlar om att svara i nivå 1-5. Där 

står t.ex. ett för dåligt och fem för mycket bra. I de kategoriska svaren kan svaren delas in i ja, nej 

och vet inte. Till sist har vi de metriska svarsalternativen där man söker en vald nivå mellan nöjd 

respektive missnöjd.51 Det kan ibland vara användbart att använda sig utav både kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det vill säga att t ex ha med även öppna frågor i en kvantitativ intervju.52  

Vi använde den kvantitativa metoden genom att använda frågeformulär via personlig kontakt. 

Intervjuformen valdes för att vi ville se till att våra frågor inte missförstods så att de svar vi fick 

in var relevanta. Våra intervjufrågor innehöll strukturerade frågor med förbestämda 

svarsalternativ. Motiveringen till att vi valde den kvantitativa metoden var för att vi ville kunna 

generalisera inom vår valda målgrupp singelhushåll. Att kunna generalisera krävs för att få ett 

trovärdigt resultat om målgruppen som livsmedelsbutiker i medelstora städer kan använda sig av. 

Vår motivering till detta tillvägagångssätt var också att det är ett effektivt sätt för att få svar från 

många enheter. Konsumenter intervjuades utanför och i livsmedelsbutiker vid tre olika tillfällen. 

Intervjupersonerna valdes ut helt slumpmässigt eftersom det gällde att bara hitta personer 

tillhörande singelhushåll.  

3.2 Primärdata och sekundär data  

Primärdata innebär att samla in information direkt från personer som t ex konsumenter och 

butikschef. Primärdata innebär att samla material från egna undersökningar.53  Sekundärdata 

innebär att man använder sig av material som andra tidigare har samlat in med en annan 

problemformulering. 54  Ett exempel på sekundärdata kan vara utförda undersökningar hos 

statistiska centralbyrån. 

                                                 
51 Hernant (2007) Föreläsning 5 examensarbete 
52 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 151 
53 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 152 
54 Jacobsen & Thorsvik (2002) sid 153 
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3.3 Källkritik  

Källkritik innebär att läsaren skall kritiskt granska det material som framkommit och/eller 

används. Att vara källkritisk innebär att läsaren bör tänka på hur trovärdig författaren anses vara, 

hur objektiv och aktuell är källan och hur den förhåller sig till andra källor.55 Detta har vi utgått 

ifrån när litteratur valdes till rapporten. Vi har varit källkritiska genom att välja bl a litteratur av 

Kotler, som är en auktoritet av ämnet marknadsföring. Vi har även låtit böcker rekommendera 

varandra, d v s genom så kallad kedjesökning. Teori från Internet har vi varit försiktiga med att 

använda i uppsatsen eftersom vi anser att den i vissa fall kan ha en låg trovärdighet. Detta för att 

vem som helst kan lägga ut information om vad som helst på Internet. Att se utifrån 

singelhushållens perspektiv var ett medvetet val vi gjorde för att undvika att rapporten förknippas 

med vår anställning i livsmedelsbranschen.  

4. Undersökning 
I denna rapport har det utförts två olika intervjuer. I den ena svarade 100 singelhushåll på ett 

formulär medan den andra var en fokusgruppsintervju bestående av fem respondenter.  

 

I den kvantitativa metoden intervjuades 100 slumpmässigt utvalda personer tillhörande 

målgruppen singelhushåll. Av dessa var 36 stycken män och 64 stycken kvinnor. Dessa intervjuer 

ägde rum i och utanför livsmedelsbutiker. I undersökningen hade vi bestämt olika rangordnade 

svarsalternativ dessa var: mycket bra, bra, dåligt, mycket dåligt och vet ej. Målet med 

undersökningen var att få fram ett generaliserbart resultat. I den kvalitativa undersökningen 

genomfördes en fokusgruppsintervju med fem slumpmässigt utvalda personer, för att mer 

djupgående få en bild av vad singelhushåll kan anse om reklam från livsmedelsbutikerna. I 

kommande kapitel följer diagram om hur målgruppen singelhushåll svarade om livsmedelsreklam 

under intervjuerna i den kvantitativa undersökningen.  

                                                 
55 Rienecker & Jörgensen (2004) sid 143 
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5. Resultat 
Här följer en analys av de resultat som vi har fått fram genom att jämföra teori med 

undersökningsresultaten. 

5.1 Kvantitativa undersökningen  

För att kunna utvärdera kommunikationseffekterna vid ett företags kommunikationsinsatser så 

finns mikromålkedjan till hands. 56  Inom den finns olika specificerade kedjor att använda. En av 

dessa är AIDA-modellen som i olika steg visar hur konsumenten förbereder sig inför köp.  

Dessa steg är uppmärksamhet, intresse, önskan, köp och utvärdering efter köp. 57  Etthundra 

singelhushåll i en medelstor stad tillfrågades om AIDA-modellens två första steg. I våra 

intervjuer frågade vi om vilken reklamkanal som skapar störst uppmärksamhet samt vilken som 

skapar störst intresse när det gäller livsmedelsreklam. De reklamkanaler vi använde var radio, tv, 

annonser och direktreklam.  Vi sammanställde våra svar i diagram för att få en bild över svaren 

som gavs. Nedan följer dessa diagram.  

Först har vi listat de svar vi fick från de tillfrågade männen: Hos männen skapar tv reklamen 

störst uppmärksamhet. 

Man 16-60+ Uppmärksamhet

0
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18

Radio TV Direktreklam Annonser

Reklamkanal

Antal

Mycket bra
Ganska bra
Bra
Dåligt
Mycket dåligt
Vet ej

 
Figur 4: Hur männen anser reklamkanalerna skapar uppmärksamhet hos dem.58 
 

                                                 
56 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
57 Dahlén & Lange (2003) sid 94 
58 Egen utförd undersökning 
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Hos männen är det också tv som reklamkanal som skapar störst intresse. 

Man 16-60+ Intresse
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Vet ej

 
Figur 5: Hur män anser reklamkanalerna skapar intresse hos dem.59 
 
 
Här nedan följer de svar vi fick från de tillfrågade kvinnorna: 
Kvinnorna vi frågade anser att tv är den reklamkanal som skapar störst uppmärksamhet. 
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Figur 6: Hur kvinnor anser reklamkanalerna skapar uppmärksamhet hos dem.60 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Egen utförd undersökning 
60 Egen utförd undersökning 
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Kvinnorna ansåg att tv skapade störst intresse hos dem.  

Kvinna 16-60+ Intresse
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Figur 7: Hur kvinnor anser reklamkanalerna skapar intresse hos dem.61 
 

Diagrammen gav en generell bild av vad singelhushåll som målgrupp ansåg om reklamkanalerna 

radio, tv, direktreklam och annonser från en livsmedelshandlare i en medelstor stad.  

5.2 Kvalitativa undersökningen  
För att få djupare svar från målgruppen utfördes en fokusgrupp. Den började med en diskussion 

om marknadskommunikation. Marknadskommunikation innebär att ett företag vill nå ut med sitt 

budskap till konsumenterna. Det är svårt att synas i mängden med sin reklam då många företag 

kommunicerar samtidigt. 62  I fokusgruppen var majoriteten positivt inställda till reklam. Dock 

tyckte de inte om när mängden reklam blev för stor. De ansåg att det ibland var alltför många 

företag som skickade ut samtidigt så att de inte orkade titta igenom allt. Reklamen uppskattades 

när den var rolig, hade intressanta erbjudanden och när den visar företagets utbud. I fokusgruppen 

diskuterades AIDA-modellens två första steg uppmärksamhet och intresse. Respondenterna ansåg 

att uppmärksamhet skapades genom klara bilder och färger i reklamen. Det som gjorde dem 

intresserade av reklamen var när den tilltalade dem på ett bra sätt genom lönsamma erbjudanden i 

form av bra priser. För att skapa uppmärksamhet och intresse hos konsumenter kan företag 

använda reklam. Reklam används av företag för att lyfta fram sitt budskap och visa vilka 

produkter de säljer.63 

                                                 
61 Egen utförd undersökning 
62 Dahlén & Lange (2003) sid 61 
63 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=292037 
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Det skedde stora investeringar i dagligvarubranschen i reklam under 2005. Ica satsade mest på 

reklam under året. Totalt i branschen investerades det 1,6 miljarder kronor. 64 Fokusgruppen 

diskuterade vilken eller vilka butiker de tyckte lyckades bra med livsmedelsreklamen och 

majoriteten tyckte att Ica lyckades bra. Willys, Coop och Hemköp nämndes också som bra 

producenter av reklam.  

Ett företag kan använda sig av olika reklamkanaler för att kommunicera sin reklam. Dessa kan 

t.ex. vara radio, tv, annonser och direktreklam.65 I fokusgruppen framkom det att när de gäller 

reklamkanalerna så skilde sig åsikterna lite åt. Den som inte gillade reklam hade ”Ingen reklam, 

tack” på brevlådan, men tittade ibland på tv reklamen. Tv reklam kan användas som 

kommunikationskanal när företaget vill nå ut till hela världen eller till en lokal marknad.66 Det är 

svårt att undvika den eftersom den sänds på många tv kanaler och mycket ofta under dagen.  

Majoriteten av fokusgruppen avsåg att det var tv reklamen som påverkade dem mest till köp. 

Eftersom den kanalen förmedlade budskapet på ett bra sätt. Annonser är användbart när företaget 

vill nå ut till breda och/eller specifika målgrupper. Företaget bör veta vilka de vill kommunicera 

till när de använder sig av annonser.67  

När det gäller annonser så var dessa endast användbara hos dem som hade morgontidning och var 

positivt inställda till reklam. Direktreklam kan användas när företag vill nå en specifik målgrupp. 

Direktreklamen kan nämligen vara personligt adresserat till mottagaren eller till de man önskar.68 

Direktreklam från livsmedel uppskattades när de fanns roliga erbjudanden och ”klipp” i reklamen. 

Radio som kommunikationskanal gör det möjligt för företagen att bli hörd av många. Det är 

viktigt att radio reklamen är tydlig och har ett förståligt språk eftersom det inte finns chans till 

användning av bild och form.69 Radioreklam från livsmedelsbutiker hade endast två i gruppen 

noterat. För att sända i de olika reklamkanalerna så måste företag veta vilka de vill kommunicera 

med. Ett företag kommunicerar genom reklam till sin målgrupp t ex singelhushåll. 70  I 

fokusgruppen ansåg ingen att företag riktar sin reklam till singelhushåll som målgrupp. Slutligen 

diskuterades intresset av mängdrabatter från livsmedelsbutikers reklam. Här ansåg alla utom en 

att de hellre ville ha billigare pris per vara än mängdrabatter.   
                                                 
64 http://www.e24.se/dynamiskt/reklam_media/did_12067113.asp 
65 Kotler (1999) sid 136 
66 Gustafsson och Rennemark (2002) sid 118 
67 Gustafsson och Rennemark (2002) sid 104 
68 Gustafsson och Rennemark (2002) sid 110 
69 Gustafsson och Rennemark (2002) sid 122 
70 Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) sid 147 
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6. Slutsats 
I följande kapitel besvaras syftet med rapporten. Här redogörs de slutsatser som dragits utifrån 

resultatet. 

 

Den fråga som ställdes upp som problemformulering för denna undersökning var: 

Vilken reklamkanal av annonsering, direktreklam, tv- och radioreklam skapar störst 

uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen i en medelstor stad, där 

avsändaren är en livsmedelshandlare? 

 

Resultatet från vår studie visar att: 

I den kvantitativa metoden fick vi fram att det var reklamkanalen tv som skapade störst 

uppmärksamhet och intresse hos männen i åldrarna 16 år och uppåt. När det gäller kvinnorna, 16 

år och uppåt, som deltog i undersökningen fick vi inte någon skillnad på svar. De ansåg även dem 

att störst uppmärksamhet och intresse skapades genom reklamkanalen tv. 

I den kvalitativa metoden framkom att majoriteten i fokusgruppen var positivt inställda till 

reklam. Reklamen var mest uppskattad när den var rolig, innehöll intressanta erbjudanden och när 

den presenterade företagets utbud. Uppmärksamhet hos fokusgruppen skapades genom klara 

bilder och färger i reklamen. Att använda sig av olika teman i sin reklam ansåg fokusgruppen 

vara ett bra sätt att uppmärksamma och intressera dem. För att få fokusgruppen intresserade 

krävdes det att reklamen innehöll erbjudanden med lönsamma priser och hjälpmedel som t.ex. 

måltidslösningar. 

Den reklamkanal som skapade störst uppmärksamhet och intresse i fokusgruppen var även här tv. 

Detta var för att den reklamkanalen förmedlade budskapen på ett bra sätt enligt gruppen. Här 

visade det sig att även den medlem som inte var intresserad av reklam såg reklam på tv eftersom 

den är svår att undvika då den sänds ofta och i flera tv-kanaler. Vidare så ansåg fokusgruppen om 

reklamkanalerna att annonser var användbara endast för de som har morgontidning. Direktreklam 

uppskattades när den innehöll bra erbjudanden. Dock ansåg fokusgruppen att när mängden 

direktreklam blev för stor så tappade de intresset och hade svårt att skilja mellan erbjudanden och 

butiker. Radioreklam som reklamkanal ansågs inte som effektiv då det endast var två medlemmar 

i fokusgruppen som hade noterat livsmedelsreklam på radio.  



 

 23(37)  
 

Fokusgruppen tyckte att Ica, Willys, Coop och Hemköp var butiker som lyckats bra med sin 

reklam. Dock ansåg de att reklamen inte är riktad till dem som målgrupp. En klar majoritet av 

gruppen ville ha billigare pris per vara istället för mängdrabatter. 

Svaret på vårt syfte i denna rapport blev alltså att tv reklam var den reklamkanal som skapade 

störst uppmärksamhet och intresse hos singelhushållen.   

Något som vi som författare ansåg vara intressant var att både män och kvinnor i olika åldrar 

tyckte likadant. Det gör det enklare för livsmedelsbutiker att nå målgruppen singelhushåll, 

eftersom deras åsikter om vilken reklamkanal som fångar deras uppmärksamhet och intresse är 

den samma. Konsekvenser om butikerna inte ser till singelhushåll som en målgrupp tror vi kan 

leda till minskat intresse från målgruppen. Detta tack vare att reklamen då troligen inte är 

utformad till ett ensamhushåll. Det passar t ex bättre med styckrabatt än mängdrabatter för någon 

som bor ensam. Ytterliggare en konsekvens är att om livsmedelsbutiker inte kommunicerar i 

reklamkanalen tv, kan vara att de då inte når ut till singelhushållen eftersom det var denna 

reklamkanal som målgruppen föredrog. För att målgruppen singelhushåll skall uppmärksammas 

och intresseras av livsmedelsreklamen bör livsmedelshandlarna använda tv som reklamkanal.  

7. Diskussion och rekommendationer 
Här följer en diskussion av undersökningen och dess resultat. Därefter ges rekommendationer. 

7.1 Diskussion  

Vi vill börja med att diskutera singelhushåll som målgrupp. Vi anser att det är mycket viktigt att 

företag ser dem som en egen målgrupp eftersom vi anser att deras köpkraft är tillräckligt stor i en 

medelstor stad. Genom att i sin reklam använda erbjudanden som riktar sig till singelhushåll kan 

livsmedelshandlarna skapa en konkurrensfördel gentemot konkurrenter.  

Vi tycker att reklam är ett självklart sätt för företag att kommunicera ut sitt budskap till sina 

konsumenter. Detta eftersom konsumenter vill veta vad butikerna har att erbjuda. Exempel på 

reklamkanaler som en butik kan använda är radio, tv, annonser och direktreklam. Det framkom i 

vår undersökning att tv var den reklamkanal som skapade störst uppmärksamhet och intresse. Vi 

tycker att tv är ett bra sätt att nå ut till många konsumenter samtidigt, dock är detta mycket dyrt 

för butikerna och det krävs därför resultat på att de fungerar.  
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Vi tror på vårt resultat att tv är den reklamkanal som skapar störst intresse och uppmärksamhet 

eftersom tv har en stark genomslagskraft och reklamen visas flera gånger per dag. Dock tror vi att 

om en viss livsmedelsreklam visas för ofta mellan program kan detta medföra en effekt i att 

människor tröttnar på den. Ett bra exempel på tv reklam enligt oss är Icas koncept genom att i sin 

reklam film ha en slags följetång som får människor att vara fortsatt intresserade och att inte 

tröttna.  

Eftersom det i slutsatsen framkom att tv reklam var den reklamkanal som skapade störst 

uppmärksamhet och intresse hos målgruppen så anser vi att livsmedelsbutikerna ska använda 

denna om de vill nå målgruppen. Det gäller dock då att livsmedelsbutikerna har möjlighet att 

använda reklamkanalen tv. De butiker som ingår i en kedja sammankopplas med den riksreklam 

som visas utan att varje butik presenteras. När det gäller att nå singelhushåll med reklam i lokaltv 

tror vi att det fungerar bra men att det kan bli för dyrt för en mindre butik. Därför tror vi att en 

butik på en lokal marknad istället kan använda sig utav direktreklam. Detta för att vi anser att 

direktreklam är ett bra alternativ att använda. Direktreklam är för oss en bra reklamkanal att 

använda eftersom företaget kan rikta sin reklam specifikt till den målgrupp de vill. Vi känner 

själva att när direktreklam är adresserat till oss personligen så blir vi mer intresserade. Vi förstår 

de som anser att mängden direktreklam kan vara störande men vi vet också att vi själva ändå kan 

titta igenom vad man fått. I ett singelhushåll tror vi att det är bra att använda direktreklam 

eftersom alla kanske inte tar del av annonser i morgontidningen eftersom alla inte har den. 

Annonser tycker vi är bra när företaget vill förmedla något speciellt. Det kan vara happenings och 

liknande som sker någon gång ibland. Vi tror nämligen att om butiken har en annons om 

företaget som ser likadan ut hela tiden skapar inte den någon vidare uppmärksamhet eftersom den 

då troligtvis inte ens märks av. 

Det är viktigt att livsmedelsbutikerna i en medelstor stad följer upp den växande målgruppen 

singelhushåll för att tillgodose deras efterfrågan.  



 

 25(37)  
 

7.2 Rekommendation  

Vi rekommenderar livsmedelsbutiker att börja se singelhushåll som en egen målgrupp, när de 

kommunicerar ut sin reklam. Vi tror att detta kan öka målgruppens vilja att handla i butiken om 

reklamen tilltalar dem och får dem uppmärksamma och intresserade.  

Vi rekommenderar även att när livsmedelsbutiker kommunicerar till singelhushåll så bör de 

använda sig av flera reklamkanaler än tv, trots att vårt resultat visade att det var tv som skapade 

störst uppmärksamhet och intresse hos målgruppen. Vi rekommenderar att tv reklamen skall 

sändas rikstäckande, i den mån det är möjligt. Det exempel vi tänker på är att Ica har både 

rikstäckande och lokala reklamer. Den Ica reklam som visas rikstäckande visar erbjudande som 

lokala butiker har och därför anser vi att det bara är en onödig kostnad att använda lokal tv 

reklam också.  

När det gäller radio så rekommenderar vi livsmedelsbutikerna att sända information om att 

butiken finns och dess öppettider. Direktreklam tycker vi är ett bra sätt att nå till singelhushållen, 

eftersom direktreklamen går att adressera personligen. På så sätt kan företagen anpassa 

erbjudanden som passar extra bra till personer som bor själva. När livsmedelsbutiker väljer 

annonser som reklamkanal rekommenderar vi att de annonserar på fler ställen än i 

morgontidningar, eftersom alla singelhushåll inte har tillgång till en morgontidning.  

 

Avslutningsvis vill vi att livsmedelsbutiker inte förbiser singelhushåll som målgrupp utan istället 

arbeta med att utforma reklam för att fånga deras uppmärksamhet och intresse. 
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9. Appendix och bilagor 
Här följer information om vad som framkom under undersökningen i form av appendix och 
bilagor.  

9.1 Intervjuer  
  16-25 26-35 36-45 46-60 över 60 Totalt  
man 15 9 2 6 4 36 
kvinna 29 17 6 6 6 64 
      100 
       
1 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för 
dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Man   16-25           
antal:  15           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 3 6 3 1 1 1 
TV 8 3 2 1   1 
Direktreklam 1 3 6 1 2 2 
Annonser   3 1 5 2 4 

2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för 
dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Man  26-35           
antal:  9           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 3 3   1 2   
TV 5 2 2       
Direktreklam 1 5 2 1     
Annonser   1 5 2 1   
       
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för 
dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Man  36-40           
antal:  2           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio     2       
TV 1   1       
Direktreklam   1     1   
Annonser     1 1     
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2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för dig 
när det gäller livsmedelsreklam? 
Man  46-60           
antal:  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 3   2     1 
TV   3 3       
Direktreklam   1 4   1   

Annonser 2 2 1 1     
       
       
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för dig 
när det gäller livsmedelsreklam? 
Man  60+           
antal:  4           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio   2 1   1   
TV 2 1 1       
Direktreklam 

    1 2   1 
Annonser   1 2 1     
        
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Man   16-25           
antal:  15           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 2 4 5 2 1 1 
TV 6 5 1 2  1 
Direktreklam 2 6 3 3   1 

Annonser 1 2 3 3 2 4 
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3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Man  26-35           
antal:  9           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 2 4 1 1 1   
TV 5 2 2       
Direktreklam 2 3 2 2     

Annonser 1 1 5 1 1   
       
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Man  36-45           
antal:  2           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio     2       
TV   1 1       
Direktreklam     2       

Annonser   1 1       
 
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Man  46-60           
antal:  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 3 2       1 
TV 2 2 2       
Direktreklam   1 3 1 1   

Annonser   2 1 2   1 
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3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Man  60+           
antal:  4           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio   2 1 1     
TV 2 2         
Direktreklam 

  1 1   1 1 
Annonser   1 3       
 
 
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet 
för dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Kvinna   16-25           
Antal  29           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 6 10 5 5 3   
TV 11 9 6 1 1 1 
Direktreklam 2 12 9 5 1   

Annonser 1 9 10 5 3 1 
       
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet 
för dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Kvinna  26-35           
Antal  17           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 3 8 2 3 1   
TV 8 3 4 1 1   
Direktreklam 5 3 6 2   1 

Annonser 5 3 4 4 1   
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2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet 
för dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Kvinna  36-45           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio   1 3 2     
TV 1 1 2 2     
Direktreklam 2 3   1     

Annonser 3 1 1 1     
 
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för 
dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Kvinna  46-60           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 1 2 1 1   1 
TV 1 3 2       
Direktreklam 1 2 1 2     

Annonser 3 1 1 1     
       
2 Hur mycket anser du reklamkanalen X skapar uppmärksamhet för 
dig när det gäller livsmedelsreklam? 
Kvinna  60+           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio     3 2   1 
TV 1 2 2     1 
Direktreklam 

2 2 1 1     
Annonser 3 1 2       
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3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Kvinna   16-25           
Antal  29           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 4 7 10 5 3   
TV 9 8 9 1 1 1 
Direktreklam 4 10 8 5 1 1 

Annonser 4 8 11 3 3   
 
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Kvinna  26-35           
Antal  17           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio 2 5 4 4 1 1 
TV 9 2 5   1   
Direktreklam 4 3 7 3     

Annonser 4 3 5 4 1   
       
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Kvinna  36-45           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio   1 4 1     
TV 1 2 1 2     
Direktreklam 3 1 1 1     

Annonser 4 1 1       
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3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Kvinna  46-60           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio   1 3 1   1 
TV 1 2 2 1     
Direktreklam 2 1 3       

Annonser 3 2   1     
 
3. hur mycket anser du att reklamkanalen X skapar intresse?  
Kvinna  60+           
Antal  6           
  Mycket 

bra 
Ganska 
bra 

Bra Dåligt Mycket 
dåligt 

Vet ej 

Radio     2 3   1 
TV   3 2     1 
Direktreklam 

3 1 1 1     
Annonser 2 2 2       
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9.2 Fokus grupp 
 Fokusgruppsintervju 
Datum: 2007-04-16 Tid: 13.00 
Plats: Högskolan online 
Slumpmässigt utvalda deltagare. Deltar anonymt och namnges därför med en siffra. 
Deltagare 1-5 

1. Kvinna, 24 år. Lidköping 
2. Kvinna, 20 år. Lidköping  
3. Man, 46 år. Lidköping. 
4. Man, 37 år. Lidköping. 
5. Kvinna, 24 år. Lidköping. 

Moderator: Sanna Karlsson  
Observatör: Anne Richardsson  
 
Ämne 1: Marknadskommunikation: reklam från livsmedelsbutiker.  
Person 1: Jag tycker det är roligt med reklam. Reklam från livsmedelsbutiker är inte det som 
intresserar mig mest, men jag titta igenom direktreklam som jag får hem om det inte är för stor 
mängd reklam.  
Person 2: Jag gillar inte reklam. Tycker bara det är jobbigt. Just livsmedelsreklam bryr jag mig 
inte om. För att jag handlar det jag behöver när jag väl är där men såklart uppskattar jag de 
erbjudanden jag hittar i butiken som t ex bra skyltar om vilka erbjudanden som gäller. Jag har 
ingen tid eller lust att gå igenom massa tidningar och blad. 
Person 3: Jag har delade meningar om detta. Jag tycker om reklam men inte när det avbryter en 
film som man ser på tv. Jag kan förstå att reklamen har den sändningstiden för att människor inte 
skall missa den, men det stör mig ändå så mycket.  
Person 4: Jag tycker bra om reklam, men det kan vara svårt att hålla isär alla butikernas 
erbjudanden. Det är så många som skickar så det kan vara jobbigt ibland. Men jag brukar titta 
igenom så gott jag kan, för jag tycker det är roligt när man kan hitta ”klipp” i butikerna. 
Person 5: Jag tycker bra om reklam men har lite emot direktreklam för att det blir så himla 
mycket när alla butiker skickar ut sina erbjudanden. All annan reklam från de övriga 
reklamkanalerna kan jag se för det är intressant att se vad som finns att köpa. 
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Ämne 2: Reklamkanaler  som skapar uppmärksamhet och intresse, påverkar till köp.  
Person 1: Tv tittar jag på några timmar om dagen och jag tycker att Icas tv reklam är rolig. Den 
får mig uppmärksammad och intresserad av deras erbjudanden. Tv reklamen påverkar mig mest 
till att vilja köpa, kanalen förmedlar sitt budskap på ett bra sätt. Reklam på tv är ok om det inte 
blir för ofta. När det gäller annonser så har jag ingen morgontidning vilket gör att denna 
reklamkanal blir ointressant för mig. Jag lyssnar på radio men har aldrig tänkt på om jag hört 
reklam om just livsmedel. Jag tar emot direktreklam och tycker det är kul att titta igenom. 
Person 2: Jag tycker ingen av reklamkanalerna är intressanta men jag kan tänkta mig att kolla på 
tv reklam eftersom jag tittar på tv och det är då svårt att gå miste om den. Det flesta kanalerna har 
idag reklam och den sänds mycket ofta. Sen tar jag kanske inte till mig det som sägs men en del 
fastnar väl utan att man tänker på det. Jag tycker speciellt inte om direktreklam eftersom man får 
från så många. Hade det bara varit kanske en i taget hade jag nog kunnat läsa mer. Därför har jag 
en ”ingen reklam” skylt på brevlådan. 
Person 3: Jag tycker som jag sa inte om tv reklam. Det som gör mig uppmärksam är annonser 
eftersom jag dagligen läser morgontidningar. Jag tycker det är ett bra sätt att utmärka ett 
erbjudande. Jag uppskattar radioreklam från livsmedelsbutiker för att den kan påminna mig om 
att jag skulle handla. 
Person 4: Jag tycker om alla reklamkanalerna. Jag gillar som jag sa att hitta ”klipp” och därför 
krävs det att flera butiker kommunicerar ut sina erbjudanden och egenskaper. Tv reklamen gör att 
jag bli mest påverkad till köp eftersom jag både ser och hör vad det är de gör reklam för.  
Person 5: Som jag sa så är jag lite emot mängden direktreklam som landar i brevlådan men jag 
fortsätter ändå att ta emot den. Jag lyssnar på radio men tänker inte så mycket på. När jag sett 
reklam på tv kan den senare påminna mig i butiken om att jag vill prova den nya produkten och 
på så sätt så påverkar tv reklamen mig mest till köp. Reklambudskapet når fram till mig, när jag 
kollar på tv reklamen.  
  
 
Ämne 3: vad i reklamen skapar uppmärksamhet och intresse. 
Person 1: Det som gör mig uppmärksam är när det i annonser är klara fina bilder och färdiga 
maträtter som gör en sugen på att äta dem. Det är ju då man också blir intresserad av reklamen. 
Person 2: Det som gör mig uppmärksammad är om det är ett erbjudande jag tycker är 
oemotståndligt. Man är ju alltid intresserad av att spara pengar. Speciellt på mat eftersom det inte 
är en rolig utgift när man bor själv. Dock letar jag inte i reklamen efter erbjudanden.   
Person 3: Reklam som gör mig uppmärksammad och intresserad när det är bra måltidslösningar 
precis som en av tjejerna sa. Finns ju inget värre än när jag inte vet vad jag vill köpa till middag.  
Person 4: Det som gör mig intresserad och uppmärksammad är när erbjudandena är lönsamma 
och passar mig. Kan också tycka att det skapar uppmärksamhet när det är uppdelat i teman som 
t.ex. mexikansk vecka eller nya produkter som kan prövas. 
Person 5: Jag tycker som person 1 att det krävs färg och bilder så att man blir uppmärksam. Sen 
vad det är som gör den intressant beror helt på om jag är ute efter produkterna eller inte kan jag 
tycka. 
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Ämne 4: Lyckad livsmedelsreklam? 
Person 1: Jag tycker att det är Ica som lyckats bäst. Alltså vår Hjertberg butik kommunicerar 
genom alla reklamkanaler och den är störst här i vår stad så jag tänker alltid på den först. När tv 
reklamen går så relaterar i alla fall jag till vår Ica butik. Livsmedelsreklam från de andra 
butikerna märker jag inte så mycket. 
Person 2: Jag tycker att Coop och Ica lyckas bra med sin reklam. Jag intresserar mig ändå inte 
för den för mat är inget jag tycker är roligt att handla. 
Person 3: Jag uppskattar annonser från Ica och Willys. Då kan jag jämföra lite och eftersom de 
ligger på samma plats kan reklamen vara avgörande för valet av butik just då. 
Person 4: jag tycker Ica har lyckad direkt reklam och annonser. Det är framförallt den butikens 
reklam som jag föredrar. Även Willys och Hemköp kan ha intressanta annonser, men som sagt så 
föredrar jag ICA – reklam.  
Person 5: Icas reklam är den som jag anser vara mest lyckad reklam från livsmedelsbutikerna.  
 
Ämne 5: Målgrupp 
Person 1: Jag anser att vi är en målgrupp som singelhushåll och därför vill jag inte ha massa 
erbjudanden som innehåller flerpack, eftersom jag bor själv. Jag tycker inte att 
livsmedelsbutikerna tillgodoser mig som singelhushåll.  
Person 2: jag håller med person 1 i denna fråga.  
Person 3: jag ser mig som målgrupp när det gäller reklam från butikerna. Däremot så har jag 
inget emot innehållet i den reklam som finns idag. Trots att jag bor ensam gillar jag att storhandla 
och köper då oftast storpack.  
Person 4: Jag ser oss som en målgrupp. Butikerna kan använda mer reklam riktad till oss genom 
bra rabatt per styck. 
Person 5: Jag tycker inte att livsmedelsbutikerna ser oss som en målgrupp. Jag hade gärna sett att 
reklamen var anpassad mer till singelhushåll t ex genom rabatt på enstaka varor istället för 
flerpack.  
 
Efter en timme avslutas fokusgruppsintervjun. 
Anne och Sanna tackar de som deltagit.  
 


