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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har syftat till att göra en kartläggning över hur personer över 55 år använder 
digitala kanaler inför resor samt deras åsikter kring denna användning. Genom en fallstudie av 
Kulturresor Europa har studien fått ett producentperspektiv som kan relateras till kartläggningen 
av åldersgruppen. För att genomföra detta har en kvantitativ enkätundersökning legat till grund. 
Denna enkät har distribuerats via olika digitala kanaler på internet. Dessa olika kanaler har haft 
som gemensam nämnare att de varit riktade mot reseintresserade personer vilket gjort att svaren 
förmodligen blivit mer relevanta för studien. Vidare har det även genomförts en intervju med 
Kulturresor Europa för att få en insikt i hur de arbetar mot åldersgruppen i deras dagliga arbete. 
En litteraturstudie har även blivit gjord för att skapa en teoretisk referensram för studien. Denna 
referensram är uppdelad i två delar varav den första innehåller teorier om marknadsföring. Här 
presenteras bland annat teorier kring relationsmarknadsföring och sociala medier som ett verktyg 
för detta. Den andra delen har fokus på målgruppen och presenterar teorier och statistik kring 
svenskar och äldre på internet, seniorer som turister och olika kategoriseringar av turister och 
teknikanvändare. En analys kring hur dessa teorier kan kopplas till kartläggningen av 
åldersgruppen och Kulturresor Europas arbetssätt har sedan gjorts för att svara på studiens syfte. 
I arbetet med denna uppsats har det tydliggjorts att denna åldersgrupp använder sig av internet i 
hög grad och på sociala medier är det framförallt på Facebook som de återfinns. De är överlag 
trygga med att boka och söka information om resor på internet men de tar gärna hjälp av en 
familjemedlem eller vän vid själva bokningen. En viss tendens till att målgruppen använder 
sociala medier i större utsträckning som ett kommunikationsverktyg än vad som tidigare 
forskning visat har även identifierats. Utöver detta verkar det som att målgruppen i vissa 
anseenden anser sig resa mer självständigt än vad de kanske gör. Denna information kan 
användas av Kulturresor Europa för att erbjuda mer flexibla alternativ på paketresan som ger 
känslan av ett mer självständigt val. För vidare forskning rekommenderas bland annat en mer 
djupgående studie med en kvalitativ ansats för att få reda på varför målgruppen tänker och agerar 
så som den gör. 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  Digitala kanaler, Seniorer, Relationsmarknadsföring, Sociala medier, 
Målgrupp, Turism, Kulturresor Europa 
 
  



 
 

Abstract 
 

The purpose of this essay has been to examine how people over the age of 55 use digital channels 
before travelling and their opinions of doing so. By a case study of Kulturresor Europa the essay 
has been getting a producer perspective in this matter, which gave the opportunity to analyze 
how they work in comparison to the examination of the age group. The base of this essay has 
been a quantitative survey, which has been distributed through a number of digital channels on 
the Internet. These different channels have had certain characteristics in which they’re all directed 
to people with travelling as an interest and therefore supposedly are legitimate for the purpose of 
this essay. Further on an interview has been done with Kulturresor Europa. The purpose of the 
interview was to get an insight of how they work with this age group on a daily basis. Also there 
has been made a literature study to create a theoretical frame of reference for this essay. This 
frame of reference is divided up into two parts in which the first one contains mainly of 
marketing related theories’. In this section you’ll get presented with theories’ of relationship 
marketing and social media as a tool in this matter. The second part is focused on the target 
group and is presenting theories’ and statistics about Swedes and the elderly on the Internet, 
seniors as tourists and different categorizations of technology users. An analysis of how these 
theories’ could be compared against the examination of the age group and how Kulturresor 
Europa’s work with them have later been done with the intention of answering the essays 
purpose. Working with this essay it has clarified that this age group has a high Internet usage with 
Facebook being the social media in which most of them can be found. They are generally 
confident about booking and searching information about travel in the Internet but they still 
would like to have a family member or a friend present during the actual booking. A certain 
tendency from this target group showing that their social media usage as a communication tool is 
increasing has been showing compared to previous research. In addition it seems that the target 
group in some aspects thinks of themselves as travelling more independently than what they 
might actually do. This information could be used by Kulturresor Europa to offer more flexible 
alternatives on travel packages, which will add a feeling of making an independent choice. 
Further research recommendations among other things are a more profound study with a 
qualitative approach to find out why the target group thinks and acts the way they do. 
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1. Inledning 
Detta kapitel inleds med att presentera hur uppsatsens ämne kopplas till en turism- och 

samhällskontext och fortsätter sedan med att redogöra för problemområdet samt studiens syfte 

och frågeställningar. Kapitlets andra del fortsätter med att redogöra för de avgränsningar som 

gjorts och varför, samt definitioner av några centrala begrepp för studien. 

 

 

1.1.  Bakgrund 

En åldrande befolkning är ett faktum, både i Sverige, Europa och i andra delar av världen. Det 

handlar inte om något framtidsscenario utan detta har pågått i några decennier nu (Lanzieri 2011).  

Idag finns det inte bara fler äldre människor än tidigare utan de är också mer aktiva än någonsin. 

De är friska, har mycket fritid och pengar att spendera, vilket har gjort dem till en viktig målgrupp 

för turismindustrin med stora potentiella tillväxtmöjligheter (World Tourism Organization 2000). 

Detta är något som inte heller har undgått Visit Sweden som identifierat den äldre åldersgruppens 

potential för turismnäringen i Sverige. De har valt att kalla dem för WHOPs som står för 

Whealty, Healthy, Older, People. I deras beskrivning av segmentet nämns att deras barn har 

lämnat hemmet, att de är hälsosamma samt att de har tid och pengar som de gärna spenderar på 

natur- och kulturupplevelser (VisitSweden.com).   

 

Några olika faktorer kan identifieras som bidragande till att andelen äldre bland befolkningen 

ökar. En viktig faktor är såklart att det har skett en ökning av människor över 55 år då vi lever 

längre idag. De senaste hundra åren har hälsovården gjort enorma framsteg som resulterat i 

eliminerandet av många sjukdomar som tidigare legat till grund för många dödsfall av människor i 

alla åldrar. Forskning har även bidragit till att vi vet mer än någonsin tidigare om hur vi bör leva 

och vad vi ska äta för att hålla oss friska och leva länge. En annan aspekt är att det idag föds ett 

lägre antal barn än tidigare, överlag får vi hälften så många barn som våra föräldrar (Dychtwald 

1997).  

 

Under denna åldersgrupps livstid har den teknologiska utvecklingen varit enorm. Internet har 

hunnit uppfinnas och gått från att vara ett fenomen för några enstaka grupper i samhället till 

något som brukas av allmänheten i de flesta situationer. I Sverige används internet idag som ett 

hjälpmedel för att upprätthålla de flesta av samhällets funktioner så som; bankärenden, 

patientjournaler, informationsspridning och så vidare. Detta är något som även påverkat 
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turismindustrin som blivit ett av de mest framgångsrika områdena för e-handel. Onlinebaserade 

resebyråer vinner allt mer mark samtidigt som de traditionella fysiska resebyråerna lanserar 

hemsidor för att även ha en närvaro på internet. Redan 2002 var det omkring 50 procent av alla 

internetanvändare som besökt en reserelaterad hemsida (Kim, Kim, Han 2007). Många av de 

traditionella marknadsföringskanalerna så som tidningar och radio ersätts eller kompletteras med 

marknadsföring via olika digitala kanaler (Francesconi 2014). Detta har skapat nya möjligheter för 

företag att nå ut till befintliga och nya kunder genom nya kanaler med en relativt låg kostnad. 

Dock har det även skapat nya problemområden att ta itu med så som hur ett företag ska gå till 

väga för att inte försvinna i den massiva samling information som internet ändå är. Det kan även 

vara problematiskt att identifiera vilken målgrupp de når ut till samtidigt som det kan uppstå 

svårigheter med att kontrollera vad som skrivs om företaget (Lexhagen 2009).  

 

 

1.2.  Problemformulering 

Mycket är skrivet om hur marknadsföring och kommunikation via digitala kanaler bör gå till för 

att framgångsrikt interagera med konsumenten. Den traditionella transaktionsmarknadsföringen 

gjorde att relationsskapandet mellan företag och kunder ofta hamnade i glömska och har idag till 

stor del ersatts av relationsmarknadsföring. I och med detta skifte har det förändrats till att 

använda sig av kunderna i en tvåvägskommunikation för att skapa en så lyckosam produkt eller 

tjänst som möjligt (Blomqvist et al 2004). Ofta blir forskning kring digitala kanaler relativt 

generell och ser inte till de olika personliga förutsättningar som uppstår genom olika aspekter 

som kön, ålder, livsstil etcetera (Zeng & Gerritsen 2014). I denna studie kommer mycket fokus 

ligga på hur seniorerna använder digitala kanaler inför resor samt vilka speciella förutsättningar 

detta medför. Enligt Olle Findahls studie Svenskarna och internet (2014) är det fortfarande omkring 

en miljon svenskar som inte använder sig utav internet trots att omkring hundra tusen nya 

användare tillkom under 2014. De åldersgrupper där användning ökar mest är förskolebarn under 

6 år och yngre pensionärer 65-75 år. I de åldersgrupper som är intressant för denna studie ligger 

det dagliga användandet av internet år 2014 på 71 procent för 56-65 åringarna, 56 procent för 66-

75 åringarna och 24 procent för personer över 76 år. Användandet av internet bland dessa 

åldersgrupper är alltså relativt högt vilket ger denna studie relevans. Frågan är, hur ser detta 

användandet ut? 

 

I denna studie används resebyrån Kulturresor Europa som en fallstudie då de har denna 

åldersgrupp som sina främsta resenärer och därför måste reflektera över denna typ av frågor. En 
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kartläggning över hur denna resenärgrupp använder sig av digitala kanaler i ett resesammanhang 

ligger till grund för studien. Det är intressant att undersöka om denna åldersgrupp har ett speciellt 

rörelsemönster med tanke på vad för slags användare de är. Solomon et al (2012) redogör för 

olika grupper av användare som kan placeras på olika punkter i produktlivscykeln utefter deras 

egenskaper som användare. De kategoriseras där utifrån hur snabbt de tar till sig ny teknik vilket 

blir relevant med tanke på hur mycket av dagens information och funktioner som finns på 

internet. Kunskapen som framställs i studien går sedan att använda i syfte att effektivisera 

marknadsföringen, produktutvecklingen och bokningsprocessen för att bättre passa denna 

målgrupp. 

 

 

1.3.  Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att kartlägga hur åldersgruppen personer över 55 år använder sig av 

digitala kanaler inför utlandsresor samt deras åsikter kring denna användning. För att besvara vårt 

syfte utgår vi ifrån fallet Kulturresor Europa där vi får ett producentperspektiv som kan relateras 

till kartläggningen av åldersgruppen. 

 

• Hur går åldersgruppen tillväga för att söka information om och boka resor via digitala 

kanaler? 

• Vad är åldersgruppens åsikter kring att använda digitala kanaler för dessa ändamål? 

• Hur kan den insamlade informationen om åldersgruppen användas av Kulturresor 

Europa (och andra aktörer) för att effektivisera kommunikationen med och 

marknadsföringen mot målgruppen? 

 

 
1.4. Kulturresor Europa 

Kulturresor Europa är ursprungligen en dansk resebyrå som existerat sedan 1991. De inriktar sig 

på flygresor med ett kulturellt särpräglat innehåll till en mängd olika destinationer runt om i 

Europa.  De senaste 6 åren har företaget växt till att bli en av Danmarks ledande resebyråer med 

kulturell inriktning och 10 000 resenärer per år. Idag ägs företaget av Aller Media och från och 

med 2014 arrangerar företaget även resor för den svenska marknaden (Kulturresor Europa 2015).  

 

Företaget har ett brett utbud med paketresor till en mängd olika länder i hela Europa. I priset för 

dessa paketresor inkluderas det mesta som flyg, transfer, hotell, utflykter och majoriteten av 



4 
 

måltiderna. Vad som ingår i priset varierar beroende på vilken paketresa som valts och är väldigt 

lätt att ta reda på via deras hemsida. Dessa paketresor har ett schema med tider och vilka platser 

som ska besökas under alla dagar som resan äger rum. I varje paketresa finns även alltid en 

svensktalande reseledare tillgänglig på plats och guidar gruppen genom alla utflykter och besök 

(Kulturresor Europa 2015). 

 

Det som gör företaget relevant som fall för denna studie är deras uttalade profilering mot 

åldersgruppen 55+ samt att 90 procent av alla deras bokningar idag sker via internet. Något som 

eventuellt utmanar den traditionella synen på åldersgruppen som bakåtsträvande gällande ny 

teknik och internetanvändning. 

 

 

1.5.  Avgränsning 

I sökandet av ett uppsatsämne skickade vi ut epost till olika aktörer inom turismnäringen och 

frågade om de hade något problem eller svårigheter i deras dagliga arbete som vi kunde använda 

som underlag i denna uppsats. Det fanns en tanke att ämnet skulle kunna kopplas till sociala 

medier då detta var något vi ville veta mer om. Detta påpekade vi för företagen i dessa utskick. 

Ett av svaren vi fick kom från Kulturresor Europa. De utryckte en önskan att veta mer om hur 

deras målgrupp använder sig av digitala kanaler för att samla information om och boka resor för 

att på ett mer effektivt sätt kunna nå ut till dessa och sälja fler resor. Detta fångade vår 

uppmärksamhet då det kändes som ett tydligt och konkret problem att studera närmre. 

Kulturresor Europa är även ett lämpligt och representativt företag för vår fallstudie då de väldigt 

tydligt uttrycker att deras målgrupp är 55+. Den målgrupp som ligger i fokus är inte på något vis 

exklusiv för Kulturresor Europa vilket gör att även andra aktörer med samma målgrupp torde 

kunna dra nytta av studiens resultat.  

 

Rent geografiskt avgränsas den insamlade datan från enkätundersökningen till Sveriges gränser 

medan intervjun även ger en liten inblick i den danska marknaden. Litteraturmässigt presenteras 

även synsätt från andra håll i världen. Fokus ligger dock på Sverige och de förutsättningar för 

åldersgruppen och företag som gäller på denna marknad. 

 

Då syftet med denna studie är att kartlägga åldersgruppens användande av digitala kanaler inför 

resor, har vi valt att avgränsa oss genom att utesluta analyser kring traditionella kanaler. 

Kulturresor Europa ser inte heller yngre personer som en relevant målgrupp vilket gör att vi inte 
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heller komma inkludera dessa i undersökningen. Vidare har vi även avgränsat populationens 

storlek genom att begränsa den till medlemmar och följare av några olika internetbaserade 

reseforum, Facebooksidor, Twitterkonto och nyhetsbrev.  

 

 

1.6.  Begreppsdefinition 

Här förklaras begrepp som är väsentliga och återkommande i uppsatsens samtliga delar. 

 

 

1.6.1.  Digitala kanaler  

Vi kommer i denna uppsats att använda oss av begreppet ”digitala kanaler” i både enkäten och i 

den löpande texten. Detta begrepp använder vi i denna uppsats som ett samlingsord för alla de 

olika sätt vi idag kan kommunicera på internet. Här räknar vi in epost, sociala medier och 

hemsidor. Eftersom att det finns många olika sätt att kommunicera på så samlar vi de i ett och 

samma ord för att de i grund och botten gör samma sak, tillåter oss att kommunicera över 

internet.  

 

 

1.6.2.  Sociala Medier  

Sociala medier är ett högst aktuellt och globalt populärt internetbaserat verktyg för att dela och 

söka information, diskutera, hitta nyheter, följa företag och så vidare. Det är även ett verktyg som 

företag kan använda sig av för att få snabb kritik om sin produkt, snabb spridning av budskap 

och skapa relationer. Ett verktyg som har bidragit till mycket av allt i dagens konstant 

uppkopplade samhälle. Ett mer ingående resonemang kring begreppets innebörd görs i 

uppsatsens teoridel. 

 

 

Detta inledande kapitel har redogjort för bakgrunden kring den problematik som är till grund för 

denna studie. Det har beskrivits hur en ständigt växande andel äldre bland befolkningen som växt 

upp utan internet och smartphones blir en allt viktigare målgrupp för företag inom 

turismbranschen. De lever och är friskare längre än tidigare och identifieras av bland annat Visit 

Sweden som en intressant målgrupp främst på grund av att de både har tid och pengar. Denna 

studie ämnar kartlägga de svenska seniorernas användande av digitala kanaler inför resor. Genom 

en fallstudie av företaget Kulturresor Europa får studien även ett producentperspektiv som 
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möjliggör en konkretisering av hur denna kartläggning kan användas för att effektivisera 

kommunikationen med och marknadsföringen mot målgruppen. En kort presentation av detta 

företag gavs sedan som följdes upp av en genomgång om de avgränsningar som gjorts och en 

förklaring av några centrala begrepp för studien. Nästa kapitel kommer att gå in på vilken 

vetenskapssyn som används i arbetet med uppsatsen och även resonera kring de metoder som 

valts för att skapa den nödvändiga kunskapen som krävs för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar.  
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2. Metod 
Detta kapitel inleds med en presentation av den vetenskapssyn som använts i arbetet med denna 

uppsats. Vidare redogörs för, och motiveras de valda metoderna och dess praktiska 

genomförande innan det sen avslutas med ett resonemang kring urval och metodkritik. 

 

 

2.1.  Vetenskapssyn 

I arbetet med den här uppsatsen används en form av post-positivistisk epistemologi. Med detta 

val i åtanke har fokus legat på att förklara, mäta och beskriva målgruppens användande av digitala 

kanaler. Mindre vikt har lagts på att tolka och förstå denna användning, något som mer kopplas 

ihop med en hermeneutisk utgångspunkt (Veal 2011). Positivism är byggd kring en realistisk 

ontologi där det kan antas att det existerar en verklig sanning som styrs av naturlagar. Denna 

sanning bör kunna mätas vilket är vad vi ämnar göra med studiens syfte att kartlägga målgruppen. 

Vi anser att åldersgruppens användning ser likadan ut även om det är vi eller någon annan som 

studerar den, bara att den kan tolkas olika. Detta överensstämmer med den post-positivistiska 

synen som anser att sanningen är ofullständig av sin natur och de har en mer kritisk realistisk 

ontologi. Med detta menas att det inte till hundra procent går att separera forskaren från det som 

forskas vilket betyder att det inte existerar en universell sanning utan snarare flera olika versioner 

av denna sanning (Tribe 2009). Vidare menas att erfarenheter som är insamlade på annat sätt än 

genom våra sinnen inte kan användas som bas för att skapa kunskap. Vetenskap handlar om att 

upptäcka, förstå, förutspå och kontrollera dessa sanningar. Synen på den sociala världen som 

innefattar turism anses alltså även den vara styrd av universella naturlagar och sanningar men att 

det genom att kartlägga olika orsaks-verkan samband går att förutse och kontrollera sociala 

beteenden (Tribe 2009). Det är orsaks-verkan samband som dessa vi vill identifiera genom den 

genomförda enkätstudien där olika variabler kan ställas mot varandra för att avläsa samband. Allt 

detta sätter dock gränser för vilken typ av kunskap som kan produceras. Det blir t.ex. svårt att 

göra kritiska granskningar av vedertagna strukturer som är allmänt accepterade (Tribe 2009). 

 

Vår studie är uppbyggd kring en kvantitativ metod och mycket av vårt resultat presenteras med 

hjälp av siffror och procentsatser. Detta stämmer bra överens med de krav som realism sätter på 

den insamlade datans mätbarhet där forskning med denna utgångspunkt ofta blir väldigt 

kvantitativ i sin natur. Dock sker det även i arbetet med att analysera den insamlade datan en 

tolkning av materialet. Tolkning är vanligtvis ett tydligt kännetecken för en kvalitativ ansats. Dock 
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går det även att dela in en kvantitativ dataanalys i en statistisk del och en tolkande (Johannessen 

& Tufte 2010). Detta är fallet i denna studie då det empiriska materialet i form av hårda data i ett 

senare skede analyseras och tolkas för att utläsa samband. Det är i denna process vår påverkan 

som forskare kan forma resultatet av studien. 

 

I arbetet med studien togs en induktiv ansats där vi utgick ifrån det valda syftet och 

frågeställningen för att sedan forma en teoretisk referensram kring detta ämnesområde (Veal 

2011; Johannessen & Tufte 2010). Det empiriska material som insamlats, analyseras och provas 

genom denna referensram för att producera kunskap. Veal (2011) menar att de flesta studier 

innehåller en viss grad av deduktion då det annars inte skulle vara möjligt att veta vilken data som 

bör samlas in. På samma vis innehåller de flesta deduktiva studier en viss grad av induktion då en 

viss förförståelse krävs för att forma teorier eller hypoteser kring något. I relation till detta kan vi 

bland annat se hur en deduktion har hjälpt oss forma enkätfrågor och svarsalternativ trots vår 

induktiva ansats. 

 

 

2.2.  Val av metod 

I denna studie användes några olika metoder för att få fram den kunskap som behövdes för att 

svara på det syfte och frågeställningar som formulerats. Som grund till det empiriska materialet 

ligger en kvantitativ enkätundersökning. Denna undersökning genomfördes med syftet att få en 

samlad bild över hur målgruppen använder internet och sociala medier samt deras åsikter kring 

denna användning. Med tanke på detta valde vi en kvantitativ ansats där den insamlade datan 

tydligt kan presenteras genom räkneoperationer (Johannessen & Tufte 2010). Detta val av 

undersökning gjorde att vi fick en större mängd data kring intresseområdet från många olika 

respondenter. En större mängd data inom ett avgränsat område möjliggör generalisering kring 

den undersökta populationen där slutsatser kan dras om fler än enbart respondenterna av 

enkäten. På detta vis borde slutresultat bli relevant för fler företag än enbart Kulturresor Europa 

(Larsen 2012). 

 

En litteraturgenomgång av sekundärkällor genomfördes primärt för att fastställa en referensram 

över de ämnen uppsatsen skulle behandla. Dessa källor gav oss en stadig grund att stå på för att 

gå vidare i arbetet med intervjun och enkätundersökningen. Vidare ger det också en koppling till 

litteraturen och tidigare forskning för att kunna analysera och diskutera det empiriska material 

som insamlats (Bell 2006).  
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En kvalitativ intervju med det utvalda företaget för fallstudien (Kulturresor Europa) genomfördes 

också med syftet att sätta oss in i hur de arbetar idag och vilka problem de ställs inför. Att få detta 

perspektiv ger ett större djup i studien då materialet kan relateras till ett specifikt fall och 

därigenom få en tydligare samhällskontext. Frågorna berörde ämnen angående hur de sprider 

information, tar emot bokningar och deras målgrupp. Svaren från denna intervju användes sedan 

för att koppla samman tidigare forskning och resultatet från enkätundersökningen. En fördel 

med en kvalitativ intervju med Kulturresor Europa är att det blir enklare att få fram omfattande 

svar där vi kan skapa oss en helhetsförståelse för deras situation. I och med valet av en kvalitativ 

intervju ökar också validiteten då den intervjuade kan tala fritt och förklara mer ingående om det 

behövs samt att vi kan fastställa att informanten faktiskt uppfattat frågan korrekt (Larsen 2012). 

Vidare ökar validiteten ytterligare eftersom att de intervjuade är noga utvalda till vår 

undersökning för att de har kunskap i detta område som vi ämnar undersöka (Bell 2006). 

 

Tillsammans bidrar de valda metoderna för tillräckligt med insamlat empiriskt material för att 

motsvara de anvisningar som finns för en uppsats på tio veckor, motsvarande femton 

högskolepoäng. Dessa anvisningar beskriver hur kvantitativa studier bör omfatta minst hundra 

enkätsvar eller åtta till tio intervjuer vid en kvalitativ studie. De 103 enkätsvaren tillsammans med 

intervjumaterialet anses vara tillräckligt för att på ett trovärdigt sätt bidra till studiens resultat. 

 

 

2.3.  Genomförande  

Nedan följer en genomgång av det praktiska genomförandet av de metoder som använts i 

uppsatsen. 

 

 

2.3.1.  Litteraturgenomgång 

En litteraturgenomgång av sekundärkällor har genomförts under det inledande arbetet med 

uppsatsen. Redan innan fastställandet av syfte och frågeställningar gjorde vi sökningar på vad 

som fanns skrivet om sociala medier i form av vetenskapliga artiklar. Vi gjorde våra sökningar på 

både svenska och engelska med nyckeltermer för uppsatsen som till exempel ”sociala medier”, 

”sociala medier + turism” och ”marknadsföring”. Dessa sökningar genomfördes i Onesearch som 

är multisökverktyget på Karlstads Universitetsbibliotek samt Google Scholar som är en sökmotor 
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för vetenskapliga artiklar. Relevanta böcker och artiklar identifierades och lästes översiktligt för 

att skapa oss en bild av det aktuella forskningsläget.  

 

Efter det att vi kommit längre i arbetet med studiens syfte och problemformulering kunde vi 

utöka dessa sökningar till att innefatta fler nyckelord kopplade till vårt formulerade syfte. Vi 

gjorde då ännu en sökning på samma sätt och med samma hemsidor. Denna gång innefattades 

nyckelord som ”seniorer”, ”turism”, ”relationsmarknadsföring”, ”målgrupp” och ”digitala 

kanaler”. Dessa begrepp kombinerades och söktes med varandra både på svenska och engelska. 

Genom att gå igenom vad som fanns skrivit kunde vi även länka oss vidare till citerade författare, 

artiklar och forskare inom olika områden, både svenska och internationella. En kritisk granskning 

av litteraturen är viktigt för att visa på en förståelse för studiens ämne. Litteraturgenomgången 

ska inte redogöra för all tidigare forskning som funnits utan den ska granska, sortera och 

kategorisera forskningen så att det blir lätt för läsaren att skapa sig en bild av ämnesområdet (Bell 

2006).  

 

 

2.3.2.  Intervju med Kulturresor Europa  

En kvalitativ intervju med Kulturresor Europa genomfördes med syftet att få reda på hur de 

arbetar idag. Vi fick kontakt med en representant som är ansvarig för att sälja in företagets resor 

mot den svenska marknaden. Vi bokade in ett möte med denna representant via epost. En vad 

som en del forskare kallar för fokusintervju (Bell 2006; Kvale & Brinkmann 2009) genomfördes 

då vi hade en klar idé om vad intervjun skulle handla om och vilka frågor vi ville ha svar på. 

Denna typ av intervjuer är fokuserade på bestämda teman kring forskningsområdet. De är inte 

strukturerade med förutbestämda frågor utan ger utrymme för öppna frågor och en möjlighet för 

informanten att belysa sånt hen tycker är viktigt (Bell 2006; Kvale & Brinkmann 2009). Denna 

intervjuform kan beskrivas som en form av delvis strukturerade intervjuer vilka Johannessen och 

Tufte (2010) menar är de mest använda kvalitativa intervjuformerna. De anser även att denna typ 

av intervjuer ger en bra blandning mellan standardisering och flexibilitet.  

 

En intervjumall (se bilaga 1) med övergripande teman som bakgrund till företaget, 

bokningsprocess, marknadsföring, målgrupp, och kundrelationer konstruerades och skickades via 

epost till representanten en vecka innan intervjun ägde rum för att ge denne möjlighet att läsa in 

sig i ämnet. Fredagen den 1 maj 2015 genomfördes intervjun på en innergård i stadsdelen 

Fredriksberg i Köpenhamn. Av respekt för informantens rättigheter frågade vi informanten innan 
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om vi fick använda dennes namn i uppsatsen. Denscombes (2009) har några tankar angående 

uppsatsskrivande där han tydligt förmedlar att det är viktigt att på ett etiskt plan förhålla sig rätt 

gentemot deltagaren/deltagarna i intervjun.  

 

Vi valde att anteckna informantens svar direkt vid intervjutillfället då ingen direkt tidspress fanns 

vid intervjutillfället och gav oss tid att i lugn och ro anteckna svaren. En inspelning av svaren var 

inte av yttersta vikt då en innehållsanalys inte skulle göras (Bell 2006). Då intervjun genomfördes 

utomhus var det även problematiskt att få en bra och tydlig ljudkvalitet på inspelningen med 

tanke på vind och andra människor. Informanten pratade bra svenska men för att vara på den 

säkra sidan gick vi gemensamt med informanten igenom svaren vid intervjuns slut för att se om 

vi missat något och att allt hade uppfattats korrekt (Johannessen & Tufte 2010).  

 

 

2.3.3.  Enkätundersökning målgrupp 55+ 

Enkäten (se bilaga 2) består av fyra olika delar varav den första förutom att ge en bakgrund om 

respondenterna, ämnar identifiera vilka resvanor de har. Enkätens andra del tar upp frågor kring 

motiv och vilka digitala kanaler de använder, kopplat mot resande. Del tre i enkäten tar upp 

frågor om hur de mer specifikt använder dessa kanaler. Den fjärde och avslutande delen handlar 

om målgruppens åsikter angående användandet av dessa kanaler. Denna indelning gjordes med 

frågornas ordningsföljd i åtanke. Trost (2001) menar att det finns många som anser att frågor om 

respondenternas bakgrund och demografiska uppgifter bör hamna sist i enkäten eftersom dessa 

inte är motiverande. Vi valde i stället att lägga dessa frågor först då vi anser att det dels är ett 

relativt kort kapitel som är lätt att svara på men även därför att det innehåller enkla frågor om 

deras resvanor. Ofta är reseminnen positiva vilket borde få respondenterna på gott humör samt 

gärna nyfikna och motiverade att svara på resterande frågor i enkäten.  

 

Frågorna i enkäten är främst konstruerade med slutna frågor med fasta svarsalternativ. På en del 

frågor är det enbart möjligt at kryssa i ett svar och på andra går det att kryssa i flera olika. 

Enkätens avslutande del om målgruppens åsikter består till viss del av påståenden med skalor 

som svarsalternativ. Några få frågor med öppna svar har även använts för att ge respondenterna 

möjlighet att motivera eller specificera sina svar på frågor där vi tyckte detta var av vikt. Genom 

att minimera användandet av öppna svar i enkäten hoppas vi kunna öka svarsfrekvensen bland 

respondenterna då fler är benägna att svara om de slipper formulera svaren på egen hand (Trost 

2001). Att till exempel fråga en person rakt ut vilka digitala kanaler hen använder kan eventuellt 
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ge ett bristfälligt och kortfattat svar eller till och med inget svar alls. Trost (2001) menar att öppna 

svar i enkätundersökningar bör undvikas eller åtminstone tänkas noga igenom. Anledning till 

detta är de svårigheter som uppstår med öppna svar i databearbetningen. De insamlade svaren 

blir nämligen ofta av väldigt skiftande karaktär då några kanske svarar kortfattat med enstaka 

stickord vilket gör de svaren svårtolkade och andra svarar väldigt utförligt. Öppna svar kan 

däremot vara att föredra när respondenternas tolkningar och associationer är syftet med studien 

(Trost 2001).  

 

Det är viktigt att göra en enkät begriplig för den målgrupp som ämnas undersökas. För att 

säkerställa detta kan en pilotstudie genomföras. Det är viktigt att de personer som 

pilotundersökningen skickas till faller under samma målgrupp som de tilltänkta respondenterna 

(Bell 2006). För att snabbt nå ut med pilotundersökningen valde vi att fråga våra egna bekanta 

och de personer som befann sig i vår geografiska närhet vid tillfället om de kunde skicka test-

enkäten till någon som tillhörde den aktuella åldersgruppen på 55 år eller äldre. De uppmanades 

även att återkomma med hur lång tid det tog dem att genomföra enkäten. Syftet med att göra en 

pilotundersökning innan det officiella utskicket är för att få bort så mycket oklarheter och 

missförstånd som möjligt. Här finns det även en god chans att få reda på varför vissa frågor inte 

besvarats och hur lång tid den tog att genomföra. Detta hjälper till att få undersökningen både 

relevant och lättförståeligt, något som ökar kvaliteten på svaren (Bell 2006). Det vi ändrade i 

enkätens utformning efter pilotundersökningen var att specificera tydligare på vilka frågor det 

enbart var möjligt med ett svar och vilka som det gick att kryssa för flera alternativ. Vi la även till 

möjligheten att svara övrigt på en hel del frågor som saknade detta alternativ. Detta för att 

minska bortfallet av respondenter som ansåg att inget svarsalternativ passade in på dem. 

Pilotundersökningen gjorde även att vi kunde ange ett tidsintervall i enkätens inledning med en 

cirkatid för genomförande på 2-4 minuter. 

 

Vid distribuerandet av enkätundersökning var vi tvungna att ta ställning till hur vi skulle nå ut till 

populationen. Ejlertsson (2005) redogör för fem olika typer av distributionsformer, dessa är: 

postenkät, gruppenkät, enkät till besökare, datorenkät och enkät för den intresserade. Ett möjligt 

tillvägagångssätt är att använda sig av enkät till besökare, genom att identifiera vilka platser och 

institutioner målgruppen använder kan vi fånga upp en större mängd respondenter under en kort 

tidsperiod. Det går till exempel att dela ut enkäter i Karlstad vid apotek, parker, livsmedelsbutiker, 

bibliotek och så vidare. Problemet med detta blir att samtliga respondenter representerar samma 

geografiska region samt att beroende på vilken mötesplats som identifierats begränsas 
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populationens representativitet (Ejlertsson 2005). Genom detta tillvägagångssätt riskerar vi även 

att få många svar från respondenter som inte är aktiva online överhuvudtaget. Ett annat 

tillvägagångssätt som möjliggör ett stort antal respondenter är datorenkät, denna form går även 

att kombinera med de övriga tillvägagångssätten (Ejlertsson 2005). En länk till den 

onlinebaserade datorenkäten kan distribueras via post eller så går det att kontakta respondenter 

via diverse hemsidor vilket blir en typ av enkät för besökare och även enkät för den intresserade 

om enkäten har samma tema som den besökta hemsidan. En enkät för den intresserade syftar 

alltså till att fokusera på en population med ett visst specialintresse (Ejlertsson 2005).  

 

Vi valde att göra en datorenkät som vi distribuerade online. Det största problemet vi stötte på var 

att nå ut till målgruppen på ett sätt som inte skulle påverka respondenternas svar allt för mycket. 

Vi valde därför att sprida ut distribueringen av enkäten bland några olika kanaler som beskrivs 

vidare i kapitel 2.4. 

 

 

2.4.  Urval enkätundersökning 

För att få ett representativt urval är det viktigt att identifiera vilken population som avses 

undersökas. Målet är att få ett urval som i så stor mån som möjligt kan representera den valda 

populationen (Bell 2006). I denna studie kan populationen beskrivas som svenskar på en ålder av 

55 år eller äldre som använder internet i någon utsträckning. För att få en fingervisning om 

populationens omfattning kan vi till exempel se att år 2010 fanns det 2 840 538 personer i Sverige 

som använde internet och var födda år 1959 eller tidigare (Findahl 2010). Att påstå att denna 

studie ska vara representativt för denna grupp blir såklart befängt. Det vi istället kan säga är att 

genom de distributionskanaler vi valt fanns möjligheten att nå ut till ett visst antal respondenter.  

 

• Kulturresor Europas nyhetsbrev ca 800 möjliga respondenter varav majoriteten inom 

målgruppen, 

• Reseforum: backpacking.se 2 075 medlemmar 55+ 

• Reseforum: mintur.se 3 593 medlemmar 55+ 

 

Här nedan följer kanaler där det inte gick att få reda på ålder bland följarna/medlemmarna. Det 

vi gjorde då var att undersöka hur många procent av backpacking.se totala antal medlemmar som 

var 55+ (4 %) och det samma för mintur.se (24 %). Genom att räkna ut medelvärdet av dessa två 
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värden får vi alltså en ny procentsats på 14 % som vi kan använda för att uppskatta andelen 55+ 

bland övriga kanaler. 

 

• Reseguidens Twitterföljare Total: 1800 x 0,14 = 252 

• Reseforum: reseforum.se Total: 17625 x 0,14 = 2468  

• Reseforum: travelpix.nu Total: 4194 x 0,14 = 587 

• Svenska Turistföreningen Facebook: Total: 25 000 x 0,14 = 3500 

 

Totalt ger detta oss en population på 12 555 individer. Detta blir rimligare att lyckas få ett 

representativt urval ifrån. Vid ett antal respondenter (n) på 100 individer skulle det innebära att 

varje respondent representerar sig själv och 125 andra ur populationen (Trost 2001).  

 

Att använda internet i sig för att förmedla enkäterna behöver inte vara något negativt, tvärtom är 

det naturligt att använda internet som hjälpmedel eftersom det är målgruppens agerande där vi 

ämnar undersöka. Det blir däremot viktigt att reflektera över hur den kanal vi väljer för att 

distribuera enkäterna påverkar vilka som svarar. Det kvantitativa underlaget till enkätstudien 

samlades in genom Kulturresor Europas nyhetsbrev men även diverse aktörers Twitter- och 

Facebookkonton samt olika reseforum. Detta är viktigt att komma ihåg när den insamlade datan 

analyseras. Att förmedla en enkät via till exempel Facebook och Twitter och sedan fråga 

respondenten om de använder dessa digitala kanaler blir inte optimalt, speciellt inte om svaren 

inte pekar åt ett tydligt håll. 

 

 

2.5.  Bearbetning av data & Analysprocess 

När vi arbetade med utformningen av både intervjuguiden och enkäten delade vi upp innehållet i 

olika underrubriker eller teman. Detta gjordes för att få en överblick och därigenom kunna 

systematisera och ordna upp materialet så att det blir lättare att analysera (Johannessen & Tufte 

2010). De kategorier som identifierades ur intervjumaterialet var bakgrund, bokningsprocess, 

målgruppen, marknadsföring och kundrelationer. För enkätundersökningen identifierades 

bakgrund & resvanor, information om kanaler, information om användning samt målgruppens 

åsikter. För att skapa en bättre struktur och tydligare analys delades sedan teori och analysarbetet 

upp i de två rubrikerna målgruppen och marknadsföring. Detta för att på ett tydligt sätt 

återkoppla till studiens frågeställningar. 

 



15 
 

Vid databearbetningen av respondenternas svar från enkätundersökningen infogades alla svaren 

till ett Excel-dokument. Var och en av de 103 respondenterna fick en egen rad där det gick att 

utläsa dennes svar från samtliga frågor. Utifrån en översikt av dessa blev det sedan lättare att 

identifiera olika orsaks-verkan samband med vilka variabler som påverkade varandra. Även 

Google-Docs där enkäten konstruerades användes för en övergripande sammanställning av 

frågorna. För att redovisa materialet i empirikapitlet (4.2) användes i så stor utsträckning som 

möjligt samma typer av diagram, nämligen cirkeldiagram och stapeldiagram. Detta gjordes för att 

underlätta för läsaren att följa med i resultaten då det är fjorton olika diagram som redovisas. 

 

För att driva en analys som ska leda till slutsatser som svarar på studiens syfte, relateras det 

insamlade empiriska materialet med varandra men även med den teori och tidigare forskning som 

presenteras i nästa kapitel. 

 

 

2.6.  Metodkritik 

I denna undersökning använder vi oss av digitala kanaler som sociala medier, epost och 

reseforum för att distribuera ut vår enkät. Eftersom vi använder just dessa kanaler för att nå ut till 

vår målgrupp kan det bli en icke representativ bild av populationen vi ämnar undersöka. De som 

inte använder sig av dessa digitala kanaler i samma utsträckning blir då utelämnade i 

undersökningen och kan därför påverka undersökningens resultat. Dock anser vi att fördelarna 

som nås genom detta distributionssätt med en geografisk spridning på respondenterna och att 

samtliga svarande faktiskt använder internet i någon utsträckning överväger nackdelarna.  

 

Vi har med enkäten fått svar av den målgrupp vi sökte. Dock finns det en risk för att majoriteten 

av svaren vi fick var från personer som redan är väldigt reseintresserade. De potentiella kunderna 

som bokar resor någon gång ibland men inte har ett så stort reseintresse att de är 

medlemmar/följare på de kanaler där enkäten distribuerades kan vi på detta vis ha gått miste om 

och gjort att urvalet blivit mindre representativt för populationen (Trost 2001).  

 

Vi har sett i vissa svar på enkäten att några frågor har varit lite otydliga i sin utformning där 

svaren inte överensstämde med det vi efterfrågat, exempelvis på frågan ”Vilka hemsidor använder 

du?”. Där tänkte vi att de skulle förstå att den hängde ihop med frågan före och att de då skulle 

svara på vilka reserelaterade hemsidor de använder sig av. Detta resulterade i att några få 

respondenter spontant svarade de hemsidor som de besöker mest, reserelaterade eller inte. Detta 
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kunde ha undvikits om vi gjort en mer omfattande pilotstudie och under en längre period. Det 

kan ta lång tid att få till de rätta formuleringarna och bli nöjd med enkätens struktur, men genom 

att göra en så omfattande pilot som möjligt går det att spara in på väldigt mycket arbete (Bell 

2006). 

 

Denna uppsats beskrivs ha en post-positivistisk epistemologi. Detta vetenskapliga synsätt ställer 

(som beskrivits i kapitlets inledande del) en del krav på vilken typ av kunskap som kan 

produceras. Bland annat måste den insamlade datan kunna kvantifieras och mätas med våra 

sinnen, det ska vara tydligt och konkret, annars kan inte kunskap skapas med den som bas. Här 

kan det ifrågasättas i vilken utsträckning den del av denna studie som behandlar åldersgruppens 

egna åsikter kring deras användning egentligen överensstämmer med vår syn på vetenskapen. En 

åsikt är i grund och botten en individs egen tolkning av något. Tolkningar är något som generellt 

samspelar bättre med en hermeneutisk utgångspunkt. Dock anser vi att huvudfokus i denna 

studie inte ligger på att tolka och förstå åldersgruppens användande utan mer att kartlägga det 

faktiska användandet.    

 

Metodkapitlet har förklarat hur vårt post-positivistiska synsätt hänger samman med valet av syftet 

att kartlägga målgruppens användande av digitala kanaler inför resor samt de metoder som 

använts för att genomföra detta. En konkret beskrivning av genomförandet av de olika 

metoderna har getts med störst fokus på enkätens utformning och distribuering. I kapitlets 

avslutande delar presenterades hur bearbetningen och analysen av datan har gått till samt 

reflektioner kring kritik som kan riktas till de valda metoderna. I nästa kapitel presenteras det 

teoretiska ramverk som använts i arbetet med uppsatsen. 
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3. Tidigare forskning & Teori 
I detta kapitel redogörs för det teoretiska ramverk som tillsammans med det insamlade empiriska 

materialet utgör grunden för studiens analys och slutsatser. Kapitlet är indelat i tre delar varav den 

första delen fokuserar på marknadsföringens olika aspekter. Här redogörs först för 

marknadsföring generellt och smalnar sedan av mot relationsmarknadsföring och sociala medier 

som ett verktyg för detta. Kapitlets andra del lägger fokus på teorier kring målgruppen och 

statistik kring svenskars och seniorers internetvanor. I den avslutande delen sker en motivering 

och analys kring de valda teorierna.  

 

 

3.1.  Marknadsföringsteorier 

3.1.1. Marknadsföring 

Redan när vi på morgonen läser tidningen exponeras vi för marknadsföring i form av annonser 

om produkter och företag. Sedan när vi handlar marknadsförs vissa produkter lite extra genom 

att ställas ut attraktivt och lättillgängligt för kunden i syftet att konsumeras. Kollar vi även på de 

kommersiella tv-kanalerna utsätts vi för marknadsföring då det ofta visas reklam (Mossberg & 

Sundström 2011). Filmer och tv-serier kan lätt påverka oss ur en marknadsföringssynpunkt även 

om det inte är det grundläggande syftet. Hur platser och destinationer framställs i filmer och på 

TV påverkar den potentiella besökarens uppfattning om destinationen och kan även skapa nya 

destinationer som drar besökare enbart tack vare filmen eller serien. Marknadsföring är därför 

någonting som vi kan exponeras för på alla möjliga sätt och vi har alla kommit i kontakt med det 

och förmodligen undermedvetet bildat oss åsikter om produkter vi knappt visste fanns 

(Mossberg & Sundström 2011). 

 

För att lyckas så bra som möjligt med sin marknadsföring vill företagen veta så mycket som 

möjligt om sina potentiella kunder. Här räknas aspekter som ålder, kön, livsstil, drömmar, åsikter 

och geografisk position in för att ge en klarare bild av kunden och lättare kunna rikta in sig. Det 

sägs att vi dagligen exponeras för 2000 reklambudskap och att endast 100 av dessa är någonting 

som vi kommer ihåg eller blir uppmärksamma på. Därför är denna grundliga kunskap väldigt 

viktig för att lyckas (Mossberg & Sundström 2011). 

 

Kotler & Bowen (2003) nämner hur det är två huvudindustrier som tillsammans skapar det vi 

kallar för turism, vilka är värdskap och reseindustrin. Marknadsföring inom dessa industrier är en 
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stor del till att vinna mark på marknaden. Här verkar stora och ledande kedjor inom framförallt 

restaurang och hotellbranschen där det som självständig konkurrent krävs aggressiva 

marknadsföringsstrategier för att slå sig in. I många av dessa kedjor träder en växande kraft fram 

som gör att den som är ansvarig för marknadsföringen ses som lika högt uppsatt som hotellets 

VD. Ännu ett förtydligande exempel av marknadsföringens del i turismen är hur Bostons hamn 

ville attrahera mer kryssningsfartyg och marknadsförde sig aggressivt till kryssningsbolag och 

reseagenter. Detta resulterade i en dubblering av antalet kryssningar som ankom till hamnen samt 

att den lokala ekonomin fick ett rejält uppsving på 17 miljoner dollar, tack vare deras 

marknadsföring (Kotler et al. 2003).   

 

Samhället är i ständig förändring vilket gör att marknadsföringen måste vara dynamisk och följa 

dessa förändringar. Mossberg & Sundström (2011) tar upp tre aspekter som är fundamentala i 

dagens samhälle gällande konsumtion, och därmed marknadsföring. De nämner hållbarhet, 

upplevelser och teknik vilka alla ses ha en påverkan på marknadsföringens framtida utveckling. 

Inte minst inom turismindustrin har tekniken spelat en betydande roll. Internet-eran som startade 

på mitten av 90-talet öppnade upp helt nya möjligheter för turismföretag att kostnadseffektivt nå 

ut till de flesta potentiella kunder runt om i hela världen (Thakran & Verma 2013). Ännu en dörr 

öppnades för marknadsföring via internet när sökmotorer som Yahoo och Google utvecklades 

och inte minst med framväxten av så kallade tredjeparts-kanaler så som Expedia (Thakran & 

Verma 2013). 

 

Hållbarheten innebär att marknadsförare har ett ansvar för vad det är som erbjuds, att samtidigt 

som de vill nå ut med sin produkt måste de ta hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter. En del av det framtida marknadsföringsarbetet utgår ifrån att bidra med en upplevelse 

då människor söker efter att ha roligt och att känna sig äventyrliga. Detta kan handla om design, 

personliga möten och relationer där fokus är att stimulera potentiella kunders sinnen på olika sätt 

(Mossberg & Sundström 2011). Den tredje aspekten som Mossberg & Sundström (2011) nämner 

är teknik som kanske är det mest fundamentala i det moderna samhället. Den moderna tekniken 

av olika sorter används i princip till all marknadsföring, allt från kundregister, 

marknadsundersökningar och givetvis e-handel. Thakran & Verma (2013) beskriver hur 

turismindustrin haft fyra olika eror gällande användandet av digitala kanaler. Att vi från 60-talet 

hade telefoner, fax och post för att exempelvis reservera hotellrum och att vi betalade dessa via 

reseagenter. Därefter hamnade vi i mitten på 90-talet i internet-eran, följt av SoLoMo-eran 

(Social, Location, Mobile) och i dagsläget Hybrideran. 
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Här är det intressanta hur vi människor har anammat denna nya teknik och hur vårt beteende 

påverkats. Hur vi flera timmar per dag sitter vid internet med exempelvis informationssökning 

och e-handel, där vi samtidigt diskuterar produkter i olika forum eller sociala medier (Mossberg & 

Sundström 2011). Detta är även vad denna uppsats i huvudsak handlar om, segmenterat för den 

svenska befolkningen över 55 år. Deras beteenden på internet och sociala medier, hur de bokar 

resor och hur de både söker och vill bli informerade av produkter eller tjänster. 

 

 

3.1.2.  Relationsmarknadsföring 

Ett paradigmskifte har skett från traditionell transaktionsmarknadsföring till 

relationsmarknadsföring. Inom transaktionsmarknadsföring hamnade ofta ett relationsskapande 

mellan företaget och exempelvis kunder och distributörer i glömska, utan det viktiga var att nå ut 

med produkten och endast leta efter nya mer lönsamma sätt att sälja sin produkt. 

Relationsmarknadsföring har bidragit med ett nytt tänk där samarbete och ömsesidigt utbyte står i 

fokus och förståelsen för att hela distributionsledet bör jobba tillsammans för att produkten eller 

tjänsten ska bli så lyckosam som möjligt (Blomqvist et al 2004). Relationsmarknadsföring är 

någonting som utvecklades starkt under 1990-talet och är applicerbart på både Business-to-

Business och Business-to-Consumer marknaden (Mossberg & Sundström 2011) 

 

Just relationsmarknadsföring belyses mer och mer inom marknadsföringslitteraturen. Vikten av 

kundrelationer förstås allt mer då det underlättar för företag att inbringa nya kunder och behålla 

dem. Efter att den första transaktionen skett mellan kunden och företaget upphör sällan 

relationen, utan snarare intensifieras. Just detta återkommande av kunder är någonting som är 

fundamentalt för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Denna relation är inte bara viktig ur 

ett företags perspektiv utan även ur en kunds perspektiv. En kund vill känna trygghet och tillit 

när den ska göra ett köp, vilket belyser hur denna relation är lika viktig ur båda perspektiv 

(Blomqvist et al 2004).  

 

Enligt Kotler (2003) är ett företags relationer det mest värdefulla i verksamheten. Om det görs 

vissa snedsteg inom ett företags relationer med exempelvis leverantörer eller kunder skadar det 

företagets resultat. Relationsmarknadsföring kännetecknas av att företaget skiftar fokus från att 

jobba med företagets produkter till att rikta in sig på deras kunder och företagspartners. De går 

även från att tänka mer på att behålla kunder och få dem att återkomma istället för att söka nya 
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potentiella kunder, vilket även tyder på att de fokuserar på att lyssna snarare än att prata. Samt att 

de internt inom själva företaget blandas med varandra och samarbetar mellan avdelningar istället 

för att vara separata instanser (Kotler 2003). 

 

Grönroos (2004) tar upp ett annat perspektiv på denna relation. För att denna relation ska vara 

gångbar i en allt mer konkurrenskraftig marknad kan företaget inte bara jobba med att ligga i 

framkant med utveckling av produkten, utan ett mervärde bör även kunna erbjudas. Detta 

mervärde ska vara någonting som konkurrenterna inte kan bidra med och därmed differentiera 

sig. Det finns tre nyckelprocesser inom relationsmarknadsföring som är kommunikation, 

interaktion och värde (Grönroos 2004). Sättet som det kommuniceras på förändras och har 

bidragit till en interaktiv del i kommunikationen inom exempelvis annonsering eller 

direktmarknadsföring. Detta har gjort att marknadskommunikationen har blivit en 

tvåvägskommunikation där kritik och önskemål från kunder och potentiella kunder eftersträvas i 

syfte att utveckla och anpassa sina produkter och tjänster (Grönroos 2004). Sociala medier är en 

del av denna nytillkomna tvåvägskommunikation som vi kommer att återkomma till i nästa 

stycke. 

 

 

3.1.3.  Sociala medier 

Ända sedan sociala medier blev ett fenomen har definitionerna av begreppet florerat. Heidi 

Cohen (2011) har gjort en samanställning på 30 definitioner av begreppet ur olika perspektiv. 

Några begrepp som är vanligt förekommande i definitionerna är onlineverktyg, 

kommunikationskanaler, interaktiv innehållsskapande och att det är virtuella miljöer som 

påverkar människor till att uppföra sig annorlunda i riktiga livet. Sociala medier innefattar en rad 

olika hemsidor på internet. Detta fenomen har blivit det nya sättet som vi människor idag 

socialiserar på genom att integrera kommunikationsteknik med möjlighet att skicka bilder, filmer 

och musik. Denna virtuella miljö har växt i en otrolig takt de senaste åren och Facebook, som är 

ledande inom sociala medier hade redan i december 2012, 1.2 miljarder medlemmar (Zeng & 

Gerritsen 2014). 

 

Innehållet som finns på dessa sociala medier cirkulerar och är för det mesta konstruerat av 

konsumenterna själva för att tipsa, lära och diskutera med andra användare. Detta bygger upp en 

viss kunskap hos användarna utan att de behöver söka upp den själv och utmanar därför redan 

etablerade marknadsföringsmetoder för många företag inom turismindustrin. Det finns olika 
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sorter av sociala medier som även har olika syften med sin existens. Inom turism har tidigare 

forskning fokuserat på socio-psykologiska aspekter av användandet av sociala medier, här var 

turismforskare tidiga i sin forskning där de redan på sent 90-tal forskade genom turismforum och 

hemsidor som LonelyPlanet och IgoUGo. Dessa sidor syftade till att utbyta åsikter och 

erfarenheter till människor med liknande intressen. Parallellt med utvecklingen av internet till att 

bli mer informationsutbyte än just informerande utvecklades begreppen Web 2.0, vilket medförde 

att begreppet ”Travel 2.0” konstruerades inom turism (Xiang & Gretzel 2010). Huvudidén kring 

dessa begrepp innebär att användarna blir medskapare till hemsidornas innehåll så att sidans 

innehåll blir dynamiskt och byggs upp och uppdateras från många olika källor (O´Reilly 2007).  

 

Inom turismindustrin spelar sociala medier en mer och mer betydande roll, speciellt inom att 

söka information och att ta beslut om resmål och att interagera med sina kunder via sina officiella 

sidor på diverse sociala medier. Detta har resulterat i positiva resultat och vissa länder använder 

sociala medier som ett viktigt verktyg i sitt marknadsföringsarbete av deras lands turism (Zeng & 

Gerritsen 2014). Turism är en bransch där informationssökning är en fundamental del, därför är 

det viktigt för företag att hänga med i utvecklingen och de potentiella kundernas beteende för att 

lättare kunna nå ut till rätt publik. Sociala medier sägs vara en väldigt viktig del i utvecklingen för 

att nå ut med sin information, dock finns det inte tillräckligt med empirisk data för att helt 

förklara hur stor roll sociala medier har på informationssökande av resor (Xiang & Gretzel 2010). 

 

Sociala medier är en stor medhjälpare till kontakten mellan bekanta, där bekanta som ibland håller 

en konversation genom sociala medier anser sig känna varandra bättre än dem egentligen gör i 

verkligheten. Bekanta som inte konverserar lika mycket med varandra upplever inte att de känner 

varandra lika bra som de som skriver. Det gäller att vara aktiv på sociala medier för att denna 

effekt ska träda i kraft, annars finns risken att du hamnar i glömska gentemot de andra bekanta. 

Detta går lika bra att koppla till företagslivet som till det privata livet. Då även företag behöver 

bygga relationer för att lyckas är sociala medier viktigt och det underlättar även för företag, som 

för privatpersoner att ta kontakt. Det är lättare att bygga relationer och behålla dem då det endast 

är några knapptryck bort och det kostar inte heller varken tid eller pengar att göra så (Selg 2010). 
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3.2.  Målgruppen 

3.2.1. Svenskarna och äldre på internet 

Olle Findahl har sedan 2007 publicerat en årlig rapport med statistik om svenskarnas 

internetanvändning. Efter ca 20 år med internet är det fortfarande omkring hundratusen nya 

användare som tillkommer årligen i Sverige. Den totala andelen av den svenska befolkningen som 

använder internet någon gång ibland ligger på 88 procent, samma siffra för andelen dagliga 

användare ligger på 76 procent. Dessa siffror blir dock aningen missvisande när vi ser till de olika 

åldersgruppernas individuella användande. I gruppen 12-55 åringar är det snudd på 100 procent 

som använder internet ibland och för gruppen 55-65 är andelen 80 procent. Bland de äldsta på 75 

år och äldre ligger användandet på låga 30 procent. De åldersgrupper som står för den största 

ökningen idag är förskolebarn på 6 år eller yngre samt yngre pensionärer 65-75 år som båda ökat 

till 79 procent användande från 42- respektive 53 procent de senaste fem åren (Findahl 2014).  

 

I studier som behandlar nya medier utesluts ofta den äldre befolkningen ur 

marknadsundersökningar och dylikt då dessa inte representerar användare som anses vara 

innovatörer eller tidigare användare av ny teknik. År 2010 fanns det dock 1,6 miljoner svenskar 

över 65 år och år 2020 kommer den siffran vara över 2 miljoner. Detta gör åldersgruppen till en 

väsentlig grupp att studera och lägga fokus på då det även är här den största delen icke-användare 

finns (Findahl 2010). Orsakerna till ett icke-användande av internet är många bland de äldre. De 

har begränsad erfarenhet vilket gör att det anses krångligt och främmande. Genom traditionella 

kanaler och apparater som radio, tv, telefon och tidningar har de tillgång till allt de behöver och 

de känner inget behov för ytterligare dyra apparater i sina liv. En annan viktig faktor att ha i 

åtanke är också de funktionshinder som blir vanligare med en ökad ålder som kan begränsa 

möjligheterna till användandet. Av de funktionshinder som gör det svårare att använda internet är 

70 procent relaterat till synproblem samt motoriska problem med främst händer (Findahl 2010). 

Hur hemsidor bör utformas för att på bästa sätt möta dessa funktionshinder är ett ämne som är 

väldokumenterat. Zaphiris et.al. (2006) presenterar bland annat, efter ett 3 år långt projekt, 38 

forskningsbaserade riktlinjer för att på ett effektivt sätt möta dessa problem som främst 

behandlar synnedsättningar och rörelsehinder. Hela 95 procent anger dock ”bristande kunskap 

om datorer” som anledning till sitt icke-användande (Findahl 2010). 

 

Sett till användandet bland de olika åldersgrupperna går det att se hur de äldre och yngre 

användarna har liknande vanor när det gäller praktisk informationssökning som adresser, 

telefonnummer, tidtabeller, nyheter och så vidare. Det söks i liknande utsträckning efter 
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individers olika intressen där reseinformation är en stor del för de flesta åldersgrupper (Findahl 

2010). En tydlig skillnad är däremot de yngre användarnas förtroende för internet. De ser det 

bland annat som en plattform för att stärka demokratin där 50 procent av de yngre tycker att det 

blivit lättare att förstå och följa med i politiken genom internet. Bara 25 procent av de äldre håller 

med om detta påstående (Findahl 2014). Något som hänger ihop med de äldre användarnas brist 

på kunskap och osäkerhet är deras skepsis mot att betala på internet. Desto högre upp vi rör oss i 

åldersgrupperna desto högre blir antalet användare som oroar sig för kreditkortbedrägerier. Detta 

återspeglas även i hur många som betalar sina räkningar online, då enbart hälften av alla över 55 

år gör detta jämfört med 95 procent av de i åldrarna 26-46 år. De yngre användarna använder 

även i högre grad internet för att kommunicera mellan varandra på till exempel sociala medier 

(Findahl 2010). 

 

 

3.2.2. Seniorer som turister 

Lanzieri (2011) menar, som många är överens om, att jordens befolkning får en allt större andel 

äldre människor. Detta har och kommer att få en stor betydelse för samhällets utformning. World 

Tourism Organization (2000) har till exempel utsett seniorerna till en viktig målgrupp för 

turismindustrin och menar att detta segment har stora potentiella tillväxtmöjligheter. Detta har 

också Visit Sweden tagit till vara på genom att identifiera åldersgruppen som en av sina största 

målgrupper. De kallar dem för WHOPs som står för Whealty Healthy Older People 

(www.visitsweden.com), vilket passar bra in på WTOs beskrivning av målgruppen som friska 

med mycket tid och pengar (WTO 2000).  

 

Graham (2002) beskriver hur motivet för resande bland seniorer ibland kan vara ett sätt att 

upprätthålla en livskvalitet efter pensionen. Det fungerar som en push-faktor då de kan känna att 

deras betydelse blir mindre när de inte längre har ett jobb att gå till. Vidare beskriver han hur de 

ibland reser som ett sätt att minnas och återuppleva sitt förflutna genom att resa tillbaka till 

platser de besökt tidigare i livet. Han går även in på att servicen på utlandssemestern kan vara 

bättre än den som erbjuds på till exempel ett vårdhem och att pensionärer utgör en bra målgrupp 

då de kan resa utanför semestersäsongen (Graham 2002). 

 

En kategorisering av olika segment bland seniorerna att marknadsföra sig mot genomfördes av 

Chevalier (2012). De fyra segment han kom fram till var den avslappnade intellektuella turisten, den 

kunskapstörstande turisten, den tveksamma icke-intellektuella och icke-aktiva turisten samt den aktiva och 
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öppensinnade. Den avslappnade intellektuella turisten beskrivs passa bra för företag som erbjuder 

kryssningar då dessa ofta blandar kulturella upptäckter med lugn och ro och sociala möten. Större 

delen av denna målgrupp är kvinnor vilket bör påverka vart marknadsföringen sker. Den 

kunskapstörstande turisten beskrivs vara kärnkonsumenten för företag som förmedlar 

kulturresor. För att bäst tillfredsställa dessa bör en hög grad av flexibilitet för individernas 

önskemål erbjudas samtidigt som ett hållbarhetsperspektiv kring besök hos lokalbefolkning och 

byar är viktigt. Det tredje segmentet, den tveksamma icke-intellektuella och icke-aktiva turisten är 

den som Chevalier (2012) menar kräver mest uppmärksamhet. De har mest pengar av de fyra 

segmenten och är svårast att tillfredsställa. Specialiserade och exklusiva erbjudande till ett högt 

pris i unika miljöer där avkoppling kan erbjudas ligger i fokus. Till sist kommer den aktiva och 

öppensinnade turisten som är den självklara målgruppen för företag som erbjuder äventyrsresor. 

De vill upptäcka nya platser och landskap samtidigt som de är aktiva. De interagerar ofta med 

andra människor och åker gärna på gruppresor. Företag som erbjuder äventyrsresor och som 

tidigare riktat sig främst mot yngre resenärer kan ha mycket att vinna på att utöka sin målgrupp 

till att inkludera även dessa seniorer (Chevalier 2012).  

 

 

3.2.3. Typer av turister 

Turister reser på många olika sett, de har olika preferenser, olika uppförande och olika 

interaktioner med destinationen och dess beståndsdelar. Wall & Mathieson (2006) redogör först 

för Wahabs (1975) och Smiths (1977) uppdelningar av olika typer av turister. Dessa baseras på 

turisternas olika syften med sina resor där Wahabs uppdelning består av rekreation, kultur, hälsa, 

sightseeing och konferens. Smiths uppdelning är liknande och består av rekreation, kultur, 

historia, etnisk och natur. Problemet som Wall & Mathieson (2006) ser med deras uppdelningar 

är att turister i praktiken inte enbart genomför en resa med ett uttalat syfte, utan kan ha flera olika 

anledningar till ett besök och vid olika tidpunkter under resan. Inte heller anser de att en turists 

uppförande på plats alltid reflekterar eller går i linje med vilket syfte som resan genomförts.  

 

En uppdelning som bättre lyckas med detta är Cohens (1972). Han delar upp turisterna i fyra 

olika grupper enligt följande:  

 

• Den organiserade massturisten – Reser på paketresor där schemat är förplanerat och 

guidat. Säkerhet och gemenskap från att resa med en grupp är viktigt. Beblandar sig sällan 

med lokalbefolkning och vill ha det som hemma. 
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• Den individuella massturisten – Reser på paketresor men vissa delar av schemat är 

öppet för resenären själv att välja. Större ändringar sker via en mellanhand. Likt den 

organiserade massturisten har denna grupp liten kontakt med lokalsamhället och vill 

känna sig som hemma. 

• Utforskaren – Planerar sina egna resor och försöker undvika stora turistattraktioner i så 

stor utsträckning som möjligt. Trots en önskan att umgås med lokalbefolkning och 

upptäcka nya kulturer får utforskaren ändå ofta problem med att helt integrera med 

värdsamhället.  

• Dagdrivaren – Planerar sina resor ensam, undviker turistattraktioner och bor med 

värdsamhället. De är helt absorberade i den lokala kulturen och delar boende, mat och 

vanor med lokalbefolkningen.  

 

 

3.2.4.  Typer av användare 

En produkt eller tjänsts konsumtionsperiod eller livstid kan gestaltas genom en graf (se figur 1 

nedan).  

 
Figur 1 - Produklivscykeln 

 

När en ny produkt eller tjänst introduceras på marknaden inleds denna livscykel, som av 

Solomon et. al. (2012) beskrivs bestå av fyra faser. Dessa faser är: introduktionsfasen, tillväxtfasen, 

mognadsfasen och nedgångsfasen. Det är inte bara produkter och tjänster som kan beskrivas utifrån 

denna modell utan även tekniska lösningar, destinationer och resmål passar väl in i modellen. Till 

var och en av dessa faser kan en speciell grupp av användare tillskrivas. För introduktionsfasen 
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tillskrivs den kundgrupp som klassas som innovatörer. Dessa står för enbart 2,5 procent av den 

totala populationen men är ändå en grupp som marknadsförare ofta är väldigt intresserade av att 

identifiera då de i ett tidigt skede kan ge viktig feedback. Innovatörerna letar ständigt efter något 

nytt och är inte rädda för att ta risker. Generellt sett har denna användargrupp en högre 

utbildnings- och inkomstnivå samt är socialt aktiva (Solomon et.al. 2012). 

 

Nästa användargrupp är tidiga användare, dessa påminner en del om innovatörerna men tar mindre 

risker då de ofta är väldigt måna om att bli socialt accepterade och det faktum att innovatörerna 

redan har provat den aktuella produkten/tjänsten underlättar för dem. Sedan under 

mognadsfasen kommer först den tidiga majoriteten följt av den sena majoriteten, dessa två står 

tillsammans för 68 procent av användarna. Sist under nedgångsfasen kommer användargruppen 

som brukar kallas för eftersläntrarna. Dessa är sena att ta till sig nya lanseringar och är generellt 

traditionsfasta till sättet. Cirka 16 procent av den totala populationen brukar anses vara 

eftersläntrare (Solomon et.al. 2012).  

 

 

3.3.  Analys av teoretiskt ramverk 

Kapitlets inledande del redogjorde för generella teorier kring marknadsföring i stort men även 

specifikt inom turismbranschen. Det diskuterades bland annat kring Mossberg & Sundströms 

(2011) idéer om vikten av att veta så mycket som möjligt om vem sin potentiella kund är. Detta 

blir en väsentlig del i arbetet med analysen då även det empiriska materialet från 

enkätundersökningen år uppbyggt kring just detta.  

 

Vidare presenteras Thakran & Vermas (2013) och Francesconis (2014) tankar kring hur 

marknadsföringen har utvecklats och anpassat sig i de nya kanaler som växt fram i takt med 

internets utveckling. Detta tillsammans men den statistik som Findahl (2010; 2014) bidrar med 

lägger en bra bas för analys kring de digitala kanaler som målgruppen använder samt deras åsikter 

kring dessa. 

 

När det kommer till relationsmarknadsföring menar Blomqvist et al (2004) att förståelsen för 

vikten av en god relation till sina kunder för att öka ett företags konkurrenskraft har ökat. 

Samtidigt har både svårigheter och möjligheter med dessa kundrelationer uppstått genom ett 

digitaliserande av hela konsumentprocessen. Hur detta påverkar målgruppens attityder kring 

användandet av digitala kanaler i ett resesammanhang blir även det en viktig del av 
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analysprocessen. Sociala medier har hjälpt till att utveckla relationsmarknadsföringen till nya 

nivåer och tillsammans med Findahls (2014) statistik kring äldres internetanvändande och det 

insamlade empiriska materialet kan vi förhoppningsvis få en större förståelse för målgruppen. 

 

Med teorierna kring olika turisttyper och i vilket skede olika användargrupper anammar nya 

produkter eller tjänster hoppas vi kunna urskönja vart målgruppen 55+ passar in i dessa 

uppdelningar. 
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4. Empiri 
Här redogör vi för vårt insamlade empiriska material i form av en intervju med en representant 

från Kulturresor Europa AB samt en enkätundersökning som vi med hjälp av turismaktörer och 

internetforum har distribuerat ut via internet. 

 

 

4.1.  Intervju Kulturresor Europa 

I denna del redovisas en sammanställning av en intervju som ägde rum den 1 maj 2015. Intervjun 

genomfördes i stadsdelen Frederiksberg, på innergården utanför medarbetaren Ida Teglbjærgs 

bostad i Köpenhamn. Fysiskt närvarande vid intervjun var således Adam Jacobsson (intervjuare) 

och Ida Teglbjærg (informant).  

 

 

4.1.1.  Företagsbakgrund 

Kulturresor Europa är ett företag som startades i Danmark 1991. Deras utbud har sedan starten 

erbjudit arrangerade gruppresor med flyg till städer i Europa med kultur som främsta 

dragningskraft. Kulturresor Europa har vuxit avsevärt de senaste sex åren då de har ökat med 10 

000 resenärer per år och är därmed den ledande resebyrån i Danmark som riktar in sig på 

kulturella resor. De har idag sammanlagt 18 anställda där endast två svenska anställda finns för 

tillfället. Resorna de säljer är som ovan beskrivet med fokus på den mer aktive senioren. För att 

nå ut till denna målgrupp använder de sig i majoritet av tryckta källor. De publicerar annonser i 

tidningar som DN, Sydsvenskan och SvD. Utöver dessa källor använder de sig även av Google 

AdWords (ett annonsverktyg baserat på Googleanvändares sökord).  

 

Företaget har fortsatt växa sedan de började fokusera på den svenska marknaden och detta 

resulterade i att Kulturresor Europa köptes upp av den Skandinaviska mediekoncernen Aller 

Media under 2014. Deras huvudsakliga vinstkälla som var försäljningar av tidningar har gått dåligt 

de senaste åren och därför kikade de på andra alternativ för att hitta nya vinstkällor. Deras första 

mål här i Sverige var att redan första året nå en omsättning på 13.7 miljoner, vilket de snabbt 

nådde och håller därför på att utarbeta ett nytt realistiskt framtidsmål. Någonting som däremot är 

väldigt tydliga mål för framtiden är att nå 10 000 gäster de närmsta åren för att sedan expandera 

till den norska marknaden. 
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4.1.2.  Bokningsprocess 

Ida beskriver hur 90 procent av deras gäster bokar själva, där de använder sig av Kulturresor 

Europas bokningssystem på deras hemsida. De resterande ringer in till dem och tar då hjälp av 

personalen för att boka via telefon. Det är ett väldigt enkelt bokningssystem som bara innehåller 

tre steg innan bokningen slutförs. Enkelheten är någonting som är väldigt viktigt i 

bokningssystemet men kräver också ett konstant underhåll av hemsidan så allt fungerar med 

bilder och texter.  

 

På Kulturresor Europas förstasida är det möjligt att söka en resa genom olika kriterier så som 

avreseort (Göteborg, Köpenhamn, Stockholm), land och specifik resa inom det landet 

tillsammans med önskat avresedatum och antal resande. Alla kriterier behövs inte fyllas i, utan det 

räcker med att till exempel välja datum som passar så kommer tillgängliga resor upp. I nästa steg 

presenteras tydligt vilka lediga avgångar som existerar enligt de valda kriterierna. Sedan efter val 

av avgång får besökaren upp alla detaljer rörande resan tydligt uppdelat under rubrikerna: 

destination, datum, flygdetaljer, vad som inkluderas och pris. Under hela bokningsprocessen står 

det till exempel högst upp på sidan, vilket steg besökaren är på och vad den har kvar. Efter detta 

fyller resenären i adress, kontaktuppgifter samt extra tillval gällande utflykter eller hotellrum. Här 

fyller resenären även i hur den hörde talas om Kulturresor Europa, godkännande av resevillkor, 

registrering för nyhetsbrev samt övriga information om till exempel allergier. 

 

Inom en vecka efter bokningen ska det betalas en deposition på en femtedel av totalbeloppet för 

resan. Vid betalningen går det välja att betala hela totalsumman på en gång, enbart depositionen 

eller valfritt belopp (minst depositionen). När bokningen är genomförd får resenären ett 

bekräftelsemail med nödvändig information och tre PDF-dokument med resevillkor, resebevis 

och praktisk information. Innan det avsedda resedatumet kommer ett brev hem med biljetter och 

den sista nödvändiga information som behövs innan avresa. Om gästen känner sig osäker finns 

Kulturresor att få tag på via mail, där de har en garanterad svarstid på 24 timmar eller via telefon 

med en väntetid på ca 1 minut. 

 

 

4.1.3.  Marknadsföring 

Ida beskriver målgruppen, både på svenska och danska marknaden som äldre personer över 55 

år. Medelåldern på deras gäster säger hon är 70 år, dock är den danska gästen generellt sett lite 

äldre. Dessa har både tid och pengar till att resa vilket gör dem till en attraktiv målgrupp för 
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företaget. I Danmark där företaget funnits en längre tid behöver inte marknadskommunikationen 

vara lika tydlig då den målgruppen är väl bekanta med vilka de är och vad de erbjuder.  För den 

danska marknaden är storsäljarna resor till Madeira och olika kryssningserbjudanden medan de 

mest attraktiva resorna för svenska resenärer hittills varit Italien och olika 5-dagars resor runt om 

i Europa.  

 

Marknadsföringen beskrivs till allra största del bestå av tryckta annonser i väletablerade tidningar 

som Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Två gånger per år utgår även en 

katalog i ett utskick med ICA kuriren. Tryckta annonser har visat sig vara ett välfungerande 

koncept för att fånga upp målgruppen. Kulturresor Europa spenderar en hel del pengar på just 

tryckta annonser, därför mäter de även effekten av dessa annonser och studerar vilka färger, 

bilder, texter, priser och layouter som fungerar bäst. Utöver de tryckta annonserna används även 

Google Adwords och ett nyhetsbrevutskick som går att registrera sig till, på deras hemsida. 

Gemensamt för all deras marknadsföring är att de måste ha i åtanke målgruppens eventuella 

funktionshinder. Detta görs främst genom att säkerställa att texterna i annonser och på hemsidan 

inte är för liten eller att flikarna på hemsidan inte skiftar och rör på sig för fort. Även när det 

gäller bildvalet i de olika kanalerna har de tänkt till, så här beskriver Ida grundidén:  

 

Vi måste använda bilder i annonser som de kan relatera till, inte för unga människor 

men heller inte för gamla. Det ska vara spännande men inte för spännande. De ska 

t.ex. känna att: -där vill jag gärna sitta och dricka ett glas vin och inte –oj vad många 

trappor, det vet jag inte om jag klarar. 

 

Detta med funktionshinder i form av begränsad rörelse är något de har i åtanke redan under 

själva produktionen av resan för att inte begränsa målgruppen.    

 

Skillnaden på marknadsföringen mellan den svenska och danska marknaden är att de i Danmark 

marknadsför i flera tidningar eftersom de kan få rabatt i alla tidningar som Aller Media äger. 

Utöver detta används även Google+ och YouTube i liten skala mot den danska marknaden. 

 

 

4.1.4.  Kundrelationer 

Då företagets expandering till den svenska marknaden är väldigt nytt hade de sin första gruppresa 

nu i Mars 2015. För att skapa kundrelationer och få befintliga kunder att återkomma jobbar dem 

med ett erbjudande som innebär 500 kr rabatt på nästa bokade resa. Ida berättar även hur de 
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vanligtvis jobbar med att skicka ut e-postmeddelanden till specifika kunder med erbjudanden om 

resor som liknar kundens senaste resa. Detta arbete är något de inte riktigt kommit igång med 

eftersom de är så nya på den svenska marknaden, men de är tydliga med att det kommer att vara 

väldigt viktigt i framtiden. Ett sätt som de jobbar med produktutveckling på och för att få en bild 

av hur resenärerna uppfattar resorna har varit att skicka ut ett frågeformulär efter varje resa. 

Dessa frågeformulär skickas ut varje måndag via epost och Ida understryker hur otroligt viktiga 

dessa svar är. Kulturresor tar till sig dessa synpunkter med stor noggrannhet och utifrån dessa 

frågeformulär pratar dem med agenter, restauranger och guider i syfte att få en tydlig bild för hur 

det ser ut och vad som kan behöva förbättras. 

 

 

4.2.  Enkätundersökning 

Här redovisas resultaten av den genomförda enkätundersökningens olika delar. Enkäten 

publicerades på de olika kanalerna den 29 april 2015 och stängdes den 12 maj 2015 då en 

brytpunkt på 100 respondenter nåddes. 

 

 

4.2.1.  Bakgrund & Resvanor 

Det slutgiltiga antalet respondenter på enkäten blev 103 stycken. Spridningsmåttet bland 

respondenterna varierar från 55 år till 78 år där medelåldern ligger på 61 år. Av dessa var 75 

procent kvinnor och 25 procent män. Hela fyra av fem respondenter var gifta eller sambo med 

någon och 62 procent var fortfarande yrkesverksamma. Resterande var till större delen 

pensionerade. 

 

På frågan hur ofta de åker utomlands under ett år var det endast 7 procent av respondenterna 

som uppgav att de åkte utomlands färre än en gång per år, vilket tyder på att enkäten lyckats 

komma ut till en bra grupp respondenter utifrån vad vi avsåg studera. Hela 75 procent åker 

utomlands en till två gånger per år och 16 procent tre till fyra gånger. När det kommer till vilka 

syften de har för sina utlandsresor hamnar sol & bad, kulturupplevelser och naturupplevelser i 

topp tre.  
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Figur 2 - Helst utomlands 

Den målgrupp som vi nått ut till med denna enkät är i majoritet självständiga i bokningen och 

resandet då 47 procent av de som svarat uppger att de bokar boende och transport själva. Väldigt 

nära på 30 procent hamnar de som föredrar att boka charterresor. Därefter är det relativt jämnt 

mellan de resterande alternativen där ”Övrigt” ligger i topp med 10 procent och gruppresor tätt 

efter på 8 procent. Sedan kommer de som inte alls reser utomlands och de som bokar boende 

själva på 3 procent vardera och ingen av de som svarat föredrar att enbart boka bussresa (se Figur 

2). 

 

 

Figur 3 - Bokar helst 

Hur målgruppen bokar resor i dagens läge ser vi enligt respondenterna är i huvudsak via internet 

och dess hemsidor. Detta alternativ dominerade i denna fråga då hela 81 procent av 

respondenterna använder sig av det. Därefter var det endast att boka via en fysisk resebyrå som 

fick en signifikativ del av svaren där 11 procent helst bokar sina resor på detta vis. Det alternativ 

som var minst populärt var att boka över telefon, som endast en respondent föredrog (se Figur 

3). 
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4.2.2.  Vilka kanaler 

För att få nå ut till åldersgruppen är det viktigt att veta vilka digitala kanaler de använder men 

även hur de får tillgång till dessa kanaler.  

 

 
Figur 4 - Hur ofta använder du följande 

När det kommer till hur denna målgrupp har tillgång till digitala kanaler kan vi utläsa att dator är 

ohotad etta då den av 83 procent respondenter används varje dag. Närmast efter kommer 

användandet av smartphone som hela 73 procent använder sig av dagligen. Den vanliga 

mobiltelefonen står på sig fortfarande då hela 61 procent av respondenterna anger att de 

använder dessa varje dag. Dock kan dessa svar ha påverkats av olika tolkningar angående 

mobiltelefoni då även en smartphone kan anses vara en mobiltelefon. Sist gällande 

dagsanvändning är läsplattan, som trots sin korta existens ändå lyckats locka till sig en stor del av 

målgruppen då 42 procent använder en läsplatta varje dag (se Figur 4). 
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Figur 5 - Hur ofta använder du följande kanaler         
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En fråga som ställdes var gällande hur ofta målgruppen använder olika digitala kanaler och sociala 

medier (se figur 5). Här är det två digitala kanaler som sticker ut lite extra. Epost och Facebook är 

de två kanaler som är populärast och används mest där 77 procent av respondenterna svarade att 

de använder Epost varje dag och 75 procent svarade att de använder Facebook varje dag. 

Därefter har vi Flickr och Twitter som gällande sin o-popularitet sticker ut. Här har 87 procent av 

våra respondenter svarat att de aldrig använder sig av den digitala kanalen Flickr och för Twitter 

hamnar den siffran på närmare 77 procent. Endast 1 procent av respondenterna angav att de 

använde sig av Flickr dagligen och för Twitter var det inte fler än 5 procent dagligt användande. 

YouTube är det alternativ som vår målgrupp var mest flitiga på att klicka i antingen ”Ett par 

gånger i veckan” eller ”Ett par gånger i månaden”, dock är Facebook och Epost ändå de två mest 

använda kanalerna inom denna målgrupp. 

 

 

4.2.3.  Användning 

Det finns många olika sätt att söka information om resmål inför en resa. Nedan redovisas våra 

respondenters preferenser gällande detta. 

 

 
Figur 6 - Hur information om resmål 

Vi kan konstatera att hemsidor på internet är det populäraste tillvägagångssättet för denna 

målgrupp på hela 83 procent. Därefter ser vi att vänner, bekanta och familj är en stark 

informationskälla och används av 52 procent. Efter dessa ligger det ganska tätt mellan svaren 

”reseforum”, ”tidningar”, ”sociala medier” och ”nyhetsbrev” som mellan 20-35 procent av 

respondenterna även svarade (se Figur 6).  
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När vi bad respondenterna att precisera vilka sociala medier de använde sig av med ett öppet 

svarsalternativ blev Facebook återigen den mest nämnda kanalen. Lite svårigheter med att sära på 

vad som är sociala medier eller inte kunde urskiljas bland svaren där en del olika tolkningar kunde 

återfinnas. Några respondenter svarade till exempel tidningar, dator, TV och Dagens Nyheter på 

denna fråga. Dessa svar kategoriseras som bortfall och redovisas inte. Förutom Facebook var 

även Instagram, YouTube och Twitter kanaler som angavs av flera respondenter. Pinterest och 

Bilddagboken fick ett varsitt omnämnande bland respondenterna.  

 

På frågan om vilka hemsidor de använder blev ett vanligt svar att de använder väldigt många 

olika. Ofta utgår de helt enkelt från Google och låter sökningen ta dem vidare därifrån. Vanligt 

var också att använda sig av tredjeparts bokningskanaler så som Expedia.se, MrJet.com, 

Momondo.se, Destination.se, Hotels.com och så vidare. Även hemsidor till specifika 

researrangörer och resebyråer som Fritidsresor och Apollo med flera besöktes flitigt. Information 

om resor inhämtas också från nyhetssidor som Aftonbladet.se, DN.se och Expressen.se. Generell 

information om destinationen inhämtas i vissa fall från Wikipedia men användandet av 

TripAdvisor är mer utbrett bland målgruppen.   

 

 

4.2.4.  Åsikter 

Nedan presenteras resultaten av ett antal påståenden som respondenterna fick ta ställning till.  

 

 
Figur 7 - Jag känner mig trygg 

Av våra respondenters svar kring deras åsikter till internet kan vi utläsa att många faktiskt känner 

sig trygga när de bokar resor på internet. Hela 89 procent av respondenterna valde att de känner 

sig trygga eller delvis trygga. Endast 6 procent uppgav att de inte instämmer med påståendet och 

torde alltså känna sig obekväma eller otrygga med att boka resor över internet (se Figur 7).  
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Figur 8 - Jag letar själv information 

På frågan om de själva letar information om resor på internet blir svarsbilden snarlik den tidigare 

frågan. Hela 94 procent instämmer helt eller delvis med påståendet och bara 4 procent menar att 

de inte letar information själva (se Figur 8).  

 

 
Figur 9 - Jag tar hjälp av vän/familj 

Lite mer blandade svar fick vi på påståendet om att ta hjälp av släkt och vänner i 

bokningsprocessen. Inget av svarsalternativen fick mer än 28 procent av svaren vilket tyder på en 

spridning i vår målgrupp gällande informationssökning i just denna fråga (se Figur 9).  

 

 
Figur 10 - Jag anser mig resa självständigt 

När det kommer till att resa självständigt är det någonting som vår målgrupp anser sig göra. Hela 

85 procent av respondenterna instämmer helt eller delvis på detta (se Figur 10). 

 



38 
 

 
Figur 11 - Jag föredrar färdigpaketerat 

På påståendet om de föredrar sina resor färdigpaketerade blir det en mer splittrad svarsbild vilket 

motsäger det tidigare påståendet om självständigt resande en hel del. Det är i stort sett lika många 

respondenter som föredrar färdigpaketerade resor som det är respondenter som inte föredrar 

detta (se Figur 11). 

 

 
Figur 12 - Jag föredrar att boka själv 

I nästa påstående som tar upp om de föredrar att boka transport och boende själva svarar 

respondenterna i majoritet ”instämmer helt” eller ”instämmer delvis”. Där sammanlagt 66 

procent instämmer helt eller delvis, till skillnad från sammanlagt 27 procent som valt instämmer 

inte eller instämmer inte alls på detta påstående (se Figur 12). Här kan även olika tolkningar om 

vad som räknas till att ”boka själv” påverka hur respondenterna svarat.  

 

 
Figur 13 - Anser du det svårt att söka eller boka 
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Den målgrupp vi riktat oss till i denna enkät är väldigt enhetliga i frågan om de anser att det är 

svårt att boka eller söka information om resor på internet. 90 procent av alla som svarat tycker 

inte alls att det är svårt med internet som verktyg och endast 4 procent ansåg det svårt. 

Resterande har inte internet som verktyg för informationssökning och bokning (se Figur 13).  

 

När de sedan fick motivera svaret på denna fråga framgick det att de flesta instämmer med att det 

finns mycket relevant information på internet samt att informationssökning om resor är 

tidskrävande. Det som skiljer är dock om detta anses vara en möjlighet eller en svårighet. De 

flesta ser det som något roligt som det är värt att lägga tid på för de vet att de hittar rätt till slut. 

En liten del ser helst att någon annan sköter detta arbete. Några få poängterar även att det är kul 

med reseforum och sociala medier där de kan dra nytta av andras erfarenheter och upplevelser. 

En kvinna (68) svarade bland annat:  

 

Det finns så mycket bra info på internet, till exempel kan man få tips  

genom att kommunicera med personer på sociala medier som man  

annars aldrig skulle komma i kontakt med angående resefrågor. 

 

 
Figur 14 - Vad är viktigt i val av hemsida 

Det som enligt våra respondenter anses viktigt för en hemsida där bokning av resor är möjliga är 

främst tydligheten. Detta alternativ valdes av 69 procent och tätt därefter med 66 procent hamnar 

alternativet pris. Därefter ser vi att en tidigare relation till ett företag är en stor fördel då 55 

procent av respondenterna ansåg detta vara en väldigt viktig del i valet av hemsida där även 

rekommendationer av vänner och familj ligger högt på 37 procent av de som svarat. Resterande 
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alternativ ligger på en relativt låg men jämn procent i förhållande till de allra viktigaste i valet av 

hemsida (se Figur 14).  

 

 

4.3. Analys av empiriskt material 

Efter att ha gått igenom och redovisat den insamlade datan från intervjun med Kulturresor 

Europa och enkätundersökningen kan vi identifiera olika områden där materialet överlappar med 

varandra. Dessa områden presenteras övergripande här och sedan mer ingående i kapitel fem där 

detta material relateras till uppsatsens teoretiska ramverk. 

 

Från enkäten kunde vi utläsa att omkring 80 procent av respondenterna bokar sina utlandsresor 

via hemsidor. Detta överensstämmer ganska bra med Kulturresor Europas tidigare gäster som till 

90 procent bokat sina resor via deras hemsida. Det går att utläsa ett tydligt mönster bland 

respondenterna då majoriteten svarat att de känner sig trygga med att boka resor på internet och 

heller inte har några problem med att själv söka information om resor. 

 

Kulturresor Europa har ett tydligt tänk gällande vilka bilder de publicerar i deras 

marknadsföringskampanjer eller på hemsidan, även texterna är noga formulerande. Tanken är 

som Ida beskriver att besökarna ska kunna relatera till bilderna, som inte ska skildra för gamla 

människor men heller inte för unga. De satsar på en typ av balansgång mellan spänning och 

säkerhet. De är kanske något på spåren med detta tänk då respondenterna uppvisat en viss 

ambivalens i sina svar rörande till exempel självständigt resande. De svarar hur de föredrar att 

boka resans olika delar själva och att de anser sig resa självständigt, men samtidigt är det många 

som föredrar färdigpaketerade utlandsresor och tar hjälp av vänner eller familj vid bokning. 

 

Ida beskrev också hur hemsidan och bokningsprocessen på denna är uppbyggd att vara enkel, 

koncis och tydlig för att passa målgruppen. Denna tydlighet stämmer väldigt bra överens med hur 

respondenterna till enkätundersökningen har svarat. Just tydlighet var det viktigaste i val av 

hemsida för att boka resa. En annan viktig aspekt i samma fråga var pris. Här jobbar Kulturresor 

Europa med att skicka ut ett erbjudande till befintliga kunder med 500 kr rabatt på nästa bokade 

resa. Detta fungerar även som ett sätt att skapa en relation till kunden. En tidigare relation var 

även det en viktig faktor bland respondenterna när de väljer hemsida att boka genom. Utöver 

detta erbjudande med rabatt på nästa resa får tidigare gäster även epostmeddelanden med 

specifika erbjudande som liknar deras senaste resa med företaget. De skickar även ut 
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frågeformulär med en utvärdering om gästens genomförda resa. Detta frågeformulär är viktigt för 

Kulturresor Europa både för att utveckla sin egen verksamhet och för att bygga relationer med 

sina kunder. Det finns mycket att vinna på att ha en god relation till sina gäster när det satsas på 

denna åldersgrupp då 42 procent av våra respondenter reser utomlands en gång per år och hela 

51 procent två gånger eller oftare. 

 

Kulturresor Europa bedriver större delen av sin marknadsföring genom annonser i olika 

dagstidningar och de arbetar även en del med Google AdWords. Utöver detta har de inte en 

speciellt stor närvaro på sociala medier eller internet förutom sin egen hemsida. I relation till våra 

respondenter kan detta ifrågasättas då hela 75 procent faktiskt använder Facebook dagligen. 

 

De undersökningar vi genomfört har gett oss en mängd material att analysera. Med hjälp av vår 

teoretiska referensram kommer vi därmed i nästa kapitel att analysera mer utförligt om empirins 

och teoriernas likheter, skillnader och mönster för att i till slut kunna besvara vårt syfte och 

frågeställningar. 
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5. Analys 
I denna del förs en analys där det sker ett resonemang kring det insamlade empiriska materialet 

från föregående kapitel kopplat till det teoretiska ramverk som presenterats i kapitel tre. Den 

första delen lägger fokus på analyser kring marknadsföring medan den andra fokuserar mer på 

målgruppen. En stor del av analysmaterialet blir av beskrivande form med mycket procentsatser 

och förklaringar av vad dessa betyder för studien. Detta härleds till vår syn på 

kunskapsproduktion då vi försöker underbygga analysen med konkret och mätbar data. 

 

 

5.1.  Marknadsföring 

Att ha mycket kunskap om sin målgrupp är något av de viktigaste elementen för att ett företag 

ska få en lyckad marknadsföring. Mossberg & Sundström (2011) diskuterar just vikten av detta 

för att effektivt kunna styra marknadsföringen. I enkäten på frågan angående hur de söker 

information inför en utlandsresa är hemsidor, reseforum, familj och vänner och tidningar de fyra 

populäraste tillvägagångssätten. Här beskriver Ida på Kulturresor att deras marknadsföring i 

största del består av att annonsera i redan stora och etablerade dagstidningar som Dagens 

Nyheter, Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Detta beskrivs fungera bra för dem och som 

komplement till detta används även Google Adwords och utskick av nyhetsbrev genom epost. 

En ökad närvaro på flera olika digitala kanaler skulle kunna bidra med en större kännedom om 

företaget bland konsumenterna. Något som behövs då företaget är nya på den svenska 

marknaden och inte särskilt välkända ännu.  

 

Det sätt som Kulturresor Europa jobbat med marknadsföring på har fungerat väl då deras mål att 

passera en omsättning på 13.7 miljoner redan har nåtts. De tryckta källor som de arbetar med är 

dock traditionella och tyder på att de främst jobbar med en envägskommunikation, alltså 

transaktionsmarknadsföring. Idag ser världen annorlunda ut och relationen mellan företag och 

kund är en fundamental del för att förbli lönsam i en konkurrerande marknad (Blomqvist et al 

2004). Här behövs en tvåvägskommunikation där företaget i större utsträckning kan få kritik, 

positiv eller negativ, för att kunna utveckla verksamheten. Med hjälp av enkätundersökningen går 

det att utläsa ett tydligt tecken på att Facebook är en väldigt populär kanal bland denna 

åldersgrupp då majoriteten (75 %) besöker sidan varje dag. Findahl (2010) menar dock att ett av 

sätten som de äldre användarna på internet skiljer sig från de yngre är att de i mindre utsträckning 

använder internet som ett kommunikationsverktyg. Det handlar mer om en form av 

envägskommunikation där information inhämtas. Detta gör att möjligheterna för att använda 
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sociala medier som ett verktyg till relationsmarknadsföring för denna åldersgrupp begränsas en 

del. Dock kan vi urskilja vissa tendenser på att detta eventuellt är på väg att ändras (se citat s.39).  

 

Ur vår enkätundersökning går det att utläsa hur denna målgrupp ser tidigare relationer som en 

viktig del gällande var de bokar resor. Här kan vi väldigt tydligt se hur viktig relationen med 

kunden är för ett företag, då över hälften av de som svarade på enkäten valde tidigare relation 

som något viktigt. Blomqvist et.al. (2004) nämner hur relationen mellan kund och företag sällan 

slutar upphöra efter den första transaktionen, att den snarare intensifieras. Ida berättade hur de 

på Kulturresor Europa jobbade med de befintliga kunderna och skickade epost med erbjudanden 

och tips på liknande resor för att få dem att återkomma. Detta är viktigt ur både företagets och 

kundens perspektiv då kunden vill känna sig trygg och ha tillit när denne ska göra ett köp och 

företaget vill ha återkommande kunder för att säkerställa en lönsam verksamhet (Blomqvist et al 

2004). Denna återkoppling som Kulturresor Europa gör innebär att kunderna i större 

utsträckning kommer att boka en andra resa och även känna sig viktiga för företaget, vilket 

stärker tryggheten och tilliten till dem.  

 

 

5.2.  Målgruppen 

Kulturresor Europa är idag en ny aktör på den svenska marknaden vilket gör att de till en början 

får förlita sig på att deras danska målgrupp har liknande beteende som den svenska. Det vi kan 

avläsa om målgruppen baserat på vår enkätundersökning är att av de 103 respondenterna var 80 

procent gifta eller i en samborelation. Denna information kan användas i de paketerbjudanden 

som marknadsförs till målgruppen då de förmodligen föredrar att resa med sina respektive. Detta, 

samt att 62 procent fortfarande är yrkesverksamma men ändå har tid att resa är värt att ha i 

åtanke.  

 

I dagsläget kan vi se hur målgruppen i stor grad anpassat sig till internet då hela 80 procent väljer 

att boka sina resor via någon hemsida. Endast 11 procent använder sig av en traditionell fysisk 

resebyrå för bokning, och telefonbokning var det enbart en respondent av 103 som använde sig 

av. Dessa siffror stämmer väl överens med hur Kulturresor Europas tidigare kunder har bokat 

där 90 procent har gått via deras hemsida. Vi kan alltså bekräfta att Thakran & Verma (2013) har 

rätt i sin beskrivning av hur internet slagit igenom som bokningskanal. 
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När de fick välja i vilka syften de genomförde sina resor hamnade sol & bad och 

kulturupplevelser i topp, tätt följt av naturupplevelser. Det framgår också att målgruppen gärna 

reser utomlands och i många fall flera gånger per år. Av respondenterna angav ca 40 procent att 

de reser ca en gång per år och ca 50 procent att de reser två gånger eller fler per år. Detta blir en 

viktig faktor att ha i åtanke för turismföretagen då det finns mycket att tjäna på återkommande 

kunder. För att lyckas med detta krävs att företagen har en god relation, kommunikation och 

uppföljning med sina nuvarande kunder. Här blir det viktigt att veta på vilka kanaler målgruppen 

återfinns samt hur de använder dessa. 

 

Då enkätstudien distribuerades över internet nådde vi den del av målgruppen som i större 

utsträckning använder sig av digitala kanaler. Trots detta visade det sig att ”endast” 83 procent av 

respondenterna använder sig av en dator dagligen. Enligt statistik presenterat av Findahl (2014) 

ligger det dagliga internetanvändandet bland åldersgruppen 55-75 år på 80 procent vilket ger oss 

anledning att anta att merparten av den dagliga datoranvändningen bland respondenterna sker på 

internet. Denna internetanvändning kan dock även ske på någon annan plattform som läsplatta 

(42 % dagliga användare) eller smartphone (73 % dagliga användare). 

 

Findahl (2010) nämner i sin rapport hur de äldre ofta utesluts ur studier om nya medier eftersom 

de inte anses vara relevanta som tidiga användare av ny teknik. Produktlivscykeln (se figur 1) 

består av fyra faser, introduktionsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och nedgångsfasen. Dessa 

faser går individuellt att koppla samman med olika kundgrupper. När dessa relateras till Olle 

Findahls (2010) tankar angående seniorernas relevans för ny teknik, går det att placera vår 

målgrupp som den sena majoriteten eller eftersläntrare. Detta går att relatera till vår enkät där vi 

tydligt kan se att de äldsta digitala kanaler vi har med som alternativ som Facebook och Epost är 

de som är populärast och används av flest personer i denna målgrupp. I de andra alternativen 

som fanns med var det i majoritet mer än hälften av respondenterna som aldrig använder dessa 

kanaler. De digitala kanaler som åldersgruppen ändå använder kan vi se används frekvent.  

 

Bland enkätens respondenter var det nästan 50 procent som uppgav att de föredrar att boka 

boende och transport själva på sin utlandssemester. Nära 30 procent föredrog i stället 

färdigpaketerade charterresor. Det existerar med andra ord en skillnad i preferenser inom 

målgruppen. Genom att analysera respondenternas enkätsvar angående deras åsikter kan vi göra 

en del intressanta iakttagelser.  
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För det första kan vi se hur det genom en spridning av hur respondenterna föredrar att resa går 

att placera dem i olika kategorier enligt Cohens (1972) kategorisering av olika turisttyper. Vi kan 

se att en typ som finns representerad bland respondenterna är den organiserade massturisten. De 

respondenter som svarat att de helst reser på charter (30 %) eller gruppresor (8 %) kan vi 

klassificera som organiserade massturister då allt är bokat och planerat i förväg för hela resan. 

Det är tydligt att Kulturresor Europas gäster tillhör denna kategori då allt från transport och 

boende till mat, utflykter och guidning ingår i resorna. Angående de som svarat att de bokar 

boende och transport själva (47 %) är det svårt att utan mer ingående information om deras 

resesätt tillskriva dem en kategori. Utifrån de segment som Chevalier (2012) presenterar går det i 

stället att kalla Kulturresor Europas målgrupp för kunskapstörstande turister som beskrivs vara 

kärnkonsumenten för företag som säljer kulturresor. Vad som beskrivs viktigt vid 

marknadsföring mot denna typ av resande seniorer är att erbjuda en flexibilitet för de olika 

individernas önskemål, samt att kunna visa på ett hållbarhetstänk i verksamheten (Chevalier 

2012). Denna flexibilitet blir viktig att kunna erbjuda då den möjliggör för konsumenten att 

känna sig mer självständig, trots att de olika alternativen ändå är färdigpaketerade. Detta 

samspelar väl med den balansgång mellan spänning-säkerhet och ung-gammal som Kulturresor 

Europa säger sig göra när de väljer vilka bilder som ska representera deras resor. 

 

Andra punkter vi kan urskilja är att en klar majoritet (89 %) av målgruppen känner sig trygga när 

de bokar resor över internet. Detta kan härledas till forskning angående utformning av hemsidor 

så som den av Zaphiris et.al. (2006) som lett till förbättringar kring saker som layout och 

säkerhet. Även Kulturresor Europa är medvetna om hur denna utformning påverkar en potentiell 

kunds vilja att genomföra en bokning. Därför har de, förutom att ha en klar och tydlig layout på 

sin hemsida, även minimerat antalet steg en kund måste gå igenom för att slutföra en bokning. 

Bland respondenterna, som tillhör den del av målgruppen som är aktiva på internet är det inte 

någon som anger problem med syn eller motorik som anledning till svårigheter med 

internetanvändning. Däremot går det att urskilja en motsägelse till detta då majoriteten (69 %) 

svarat att en hemsidas tydlighet är det viktigaste när de väljer vart de bokar sina resor. 

 

Respondenterna är i majoritet eniga om att internet är lätt att använda sig av då det finns väldigt 

mycket information och är ett smidigt verktyg i bokningssyfte. Som en respondent (kvinna 68) 

beskriver: 
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Det finns så mycket bra info på internet, till exempel kan man få tips genom att 

kommunicera med personer på sociala medier som man annars aldrig skulle 

komma i kontakt med angående resefrågor. 

 

Sociala medier har öppnat upp en helt ny kommuniceringskanal som kopplar ihop oss med nya 

människor som vi annars aldrig skulle få kontakt med. Genom detta går det att prata och 

diskutera resefrågor på ett helt nytt vis. Sociala medier och interaktionen mellan kunder och 

företag är något som ökar i betydelse. Som Selg (2010) beskriver det är sociala medier ett stort 

hjälpmedel i kontakt med människor vi annars inte har någon kontakt med. Genom enkelheten 

till att kontakta människor kan de som konverserar frekvent på sociala medier anse sig ha en 

närmare kontakt med personen än vad de egentligen har. Detta är även någonting för företag att 

ta till sig. Att vara aktiv och social på sociala medier kan bidra med trygghet och tillit bland både 

redan existerande- och framtida kunder. Relationen som skapas genom detta kan då bidra till ett 

mervärde för konsumenten (Grönroos 2004). 

 

I detta kapitel har det insamlade empiriska materialet analyserats med hjälp av det tidigare 

presenterade teoretiska ramverket. Inledningsvis låg marknadsföringsaspekten i fokus där 

kartläggningen av målgruppen kopplades samman med Kulturresor Europas nuvarande arbetssätt 

och olika teorier kring främst relationsmarknadsföring. Den avslutande delen handlade mer om 

målgruppen och hur den kan kategoriseras och tolkas genom de givna teorierna. Nästa kapitel 

redogör för de mest nämnvärda slutsatserna som tydliggjorts genom denna genomförda analys. 
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6. Slutsatser 
I denna avslutande del tar vi stöd av den föregående analysen för att identifiera slutsatser som kan 

hjälpa oss att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

 

 

6.1.  Målgruppens användning 

Syftet med studien har varit att kartlägga målgruppens användning av digitala kanaler inför resan. 

Det vi kan konstatera är att majoriteten av respondenterna använder en dator eller smartphone 

varje dag och nästan hälften använder sig även av en läsplatta. Dessa resultat överensstämmer 

med Olle Findahls (2014) statistik om åldersgruppens internetanvändande vilket ger oss 

anledning att anta att merparten av den dagliga användningen på dessa plattformar sker på 

internet. Vi kan även se hur målgruppen i stor grad har anpassat sig till internet då en klar 

majoritet föredrar att boka sina resor via någon hemsida. Bara en tiondel av respondenterna 

föredrar att boka på en fysisk resebyrå och enbart en respondent föredrog att boka via telefon.  

 

När de söker information är olika hemsidor ofta förstavalet. Dessa följs av rekommendationer 

från familj/vänner och därefter kommer traditionella tidningar och sociala medier. När de 

genomför en informationssökning utgår de ofta från Google men även olika tredjeparts-

bokningskanaler så som Expedia.se, Momondo.se och Destination.se. Andra går direkt till 

hemsidor för specifika resebyråer eller arrangörer som Apollo, Fritidsresor eller Kulturresor 

Europa och vissa söker sig till välkända nyhetssidor eller TripAdvisor för information. 

 

De digitala kanaler som används i stor utsträckning är framför allt Facebook och epost, i övrigt 

var aktiviteten på sociala medier väldigt låg. Enligt de typer av användare som kopplats till 

produktlivscykelns olika delar kan vi se att målgruppen kan kategoriseras som den sena 

majoriteten eller eftersläntrare då de överlag är sena att använda sig av nya kanaler och i de flesta 

fall väljer de mest etablerade digitala kanalerna så som Facebook och epost.  

 

 

6.2.  Målgruppens åsikter 

Vi kan tydligt se att respondenterna som legat till grund för vår enkätstudie tycker om att resa då 

40 procent angav att de reser utomlands cirka en gång per år och hela 50 procent att de reser två 

eller fler gånger varje år. De vanligaste syftena med deras resor är sol & bad, kulturupplevelser 

och naturupplevelser.  
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Ungefär hälften anger att de föredrar att boka resans olika delar själva och cirka 30 procent bokar 

helst en charterresa. Information om resor söker de ofta själva men när det kommer till 

bokningen uppger nästan hälften att de gärna tar hjälp av en familjemedlem eller vän. Det vi kan 

utläsa är att många anser sig resa självständigt när de får frågan men sett till hur de svarat att de 

faktiskt reser sjunker andelen självständiga resenärer avsevärt.  

 

Även om åldersgruppen blivit introducerade och börjat använda den nya tekniken senare i livet 

än samhällets yngre generationer så finns ändå tryggheten där när det gäller att boka resor på 

internet. De anser det heller inte vara särskilt svårt utan snarare kul, intressant och givande 

eftersom det finns så mycket information där ute. Vissa anser att all denna information gör att det 

blir väldigt tidskrävande men de uppskattar kontakten med andra människor som de kan nå via 

till exempel sociala medier. När de väljer hemsida att boka sin resa genom tydlighet och pris 

viktiga faktorer men även tidigare relation till företaget.  

 

 

6.3.  Kulturresor Europa 

Den informationen som tidigare presenterats om målgruppen kan användas av aktörer som 

arbetar mot dem i syfte att få en mer träffsäker marknadsföring, anpassa sitt 

produktutbud/tjänsteutbud eller förbättra relationen med gruppen.  

 

Målgruppen reser ofta utomlands, gärna flera gånger per år. Detta innebär att det finns mycket att 

vinna på att hålla en god relation till existerande kunder. Vikten av detta förtydligas ännu mer i 

och med respondenternas svar att tidigare relation är en viktig faktor i valet av hemsida att boka 

sin resa genom. Här kan sociala medier användas som ett verktyg att förbättra 

relationsmarknadsföringen. Vi kan också påstå att Kulturresor Europa inte behöver vara osäkra 

på om de bör satsa mer på e-marknadsföring då majoriteten av åldersgruppen använder internet 

dagligen. Framförallt är det satsningar på att utöka sin aktivitet på Facebook som kan 

rekommenderas. Trots att en del forskning som den av Findahl (2010) menar att seniorer i 

mindre utsträckning använder sociala medier för tvåvägskommunikation kan vi rekommendera 

användning av till exempel Facebook i detta syfte då en del av vårt resultat tyder på en förändring 

av detta. Detta tydliggörs av ett citat från en respondent från den genomförda 

enkätundersökningen: 
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Det finns så mycket bra info på internet, till exempel kan man få tips  

genom att kommunicera med personer på sociala medier som man  

annars aldrig skulle komma i kontakt med angående resefrågor. 

 

Det framgår även att målgruppen ibland anser sig resa mer självständigt än de kanske gör. Detta 

kan antyda en önskan att vara mera självständiga i sitt resande, något som kan användas av 

Kulturresor Europa för att anpassa produktutbudet. De paketresor som erbjuds besökarna skulle 

kunna innehålla en del flexibla alternativ som gör att resan upplevs mer skräddarsydd och får 

besökarna att känna sig mer självständiga än vad de faktiskt är. Då hela 80 procent av 

respondenterna svarade att de var gifta eller i en samborelation borde även paketerbjudanden 

erbjudas med detta i åtanke.  

 

Majoriteten av respondenterna använder sig av hemsidor när de söker information inför en resa. 

Hemsidorna som användes var många olika men i de flesta fall utgår de ifrån Google. Andra 

populära alternativ var genom tredjeparts-bokningskanaler, specifika researrangörer, nyhetssidor 

och TripAdvisor. Eftersom en så stor del av respondenterna går via Google är det viktigt för 

Kulturresor Europa att vara noggrann och träffsäker i sitt användande av Google Adwords. 

Genom att använda sig av tydliga begrepp och nyckeltermer kan de locka till sig ännu fler kunder 

som idag eventuellt hamnar på andra mer etablerade researrangörer efter en Google-sökning. Det 

går även att utöka närvaron på tredjeparts-bokningskanaler och mer samarbeten med länkutbyten 

på reseforum och liknande.  

 

 

6.4.  Vidare Forskning 

Denna studie har kartlagt de svenska seniorernas användande av digitala kanaler i samband med 

informationssökning och bokning av resor. En liten inblick har också givits på ett 

producentperspektiv där Kulturresor Europa har fått statuera exempel på hur det kan se ut när 

det arbetas mot denna målgrupp. För att få en mer omfattande kunskap om hur detta arbete ser 

ut bland producenterna skulle en studie som innefattar flera aktörer inom turismbranschen 

behöva genomföras.  

 

Den kvantitativa data som legat till grund för den här studien har tjänat sitt syfte att göra en 

kartläggning över målgruppens användande. Vad den däremot inte bidragit i speciellt stor 

utsträckning till är att skapa en djupare förståelse för varför målgruppen tänker och agerar så som 
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de gör. En mer djupgående studie med en mer kvalitativ ansats skulle kunna bidra med detta 

perspektiv till vetenskapen. 

 

I övrigt efterfrågas ständigt aktuell forskning när det gäller ämnen som innefattar ny teknologi. 

Det är en bransch som är under ständig utveckling vilket gör att marknaden ständigt måste 

uppdatera sättet de arbetar på för att hålla sig konkurrenskraftiga. 
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Bilaga 1 - Intervjumall Kulturresor Europa 
 
Bakgrund om företaget 
Berätta om er verksamhet, hur har den vuxit fram?  
Vilka/vilken framtidsvision har ni? 
 
Bokningsprocess 
Beskriv hur ni går tillväga från första kontakt med potentiell kund till bokning. 
 
Marknadsföring 
Hur marknadsför ni ert företag och era resor? 
Digitala kanaler och sociala medier 
 
Målgruppen 
Vilka är era största målgrupper i Sverige respektive Danmark? Varför dessa? Skillnader/Likheter 
Ser ni någon tydlig skillnad på hur ni måste jobba med en äldre målgrupp kontra den yngre? 
Hur beaktas målgruppens eventuella funktionshinder?  
 
Kundrelationer 
Har ni många återkommande kunder? 
Försöker ni skapa en relation med kunden för att få dem att komma tillbaka? 
Hur ser det arbetet ut? 
 
 
Har ni något ni vill tillägga angående dessa ämnen? 
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Bilaga 2 - Enkät 
 
http://goo.gl/forms/5Ix2kbKUfx 
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Bilaga 3 – Fördelning av arbete 
Denna uppsats är skriven av två turismstudenter på Karlstads Universitet, Pontus Lindberg och 

Adam Jacobsson under vårterminen 2015. Arbetet har flutit på, som vanligt med en del hinder på 

vägen men med stor vilja och ambition att skriva något bra. Fördelningen av arbetet med denna 

uppsats har varit väldigt sporadisk. Båda författarna har uppskattningsvis skrivit i det närmaste 

lika mycket och det har inte funnits någon direkt plan för vem som ska skriva vad. Det som 

skrivits har sedan gåtts igenom gemensamt för att skapa ett sammanhängande språkbruk som 

underlättar läsningen av uppsatsen. Undantaget från den jämna fördelningen av arbetet var enbart 

i arbetet med den genomförda intervjun med företaget Kulturresor Europa. Adam Jacobsson var 

den som hade möjligheten att vara på plats i Köpenhamn och genomföra intervjun. Vidare var 

det i slutspurten av arbetet svårt att tillsammans sitta och skriva då vi befann oss på olika platser. 

Detta gjorde att vi både tillsammans och individuellt arbetade med att utföra de sista ändringarna 

som behövdes för att slutföra uppsatsen. 

 


