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Abstract:  
We live in a society that is characterised by a rich flow of information where 
the market actors struggle to mediate their messages to an increasingly 
demanding audience. The globalisation of the information flow has resulted 
in an enormous amount of information that is spread around the world, 
which makes information more easily accessible than ever before. As a 
consequence of the increased amount of information the humans have started 
to prioritise and search for the most relevant information.  
 
A prerequisite to mediate the information is communication, something that 
has become a guiding light for many companies. Successful communication 
creates endless opportunities and the companies become more aware of the 
fact that it no longer is about just informing, but communicating, reaching 
out and creating an understanding.  
 
Several different factors influence the receivers decoding of messages. Our 
survey specifically wants to illuminate how the factors level of educational 
attainment and employment contribute to the receivers decoding of 
messages. The survey has an inductive approach and is of qualitative nature 
based on the depth via case studies.  The primary data has been collected by 
open interviews with the research objects that are chosen by a strategic 
selection.   
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The study has shown that it is a combination of factors that have different 
emphasis and importance in the decoding of messages, depending on the 
situation and the design of the message. Regarding the factors level of 
educational attainment and employment it is significant to point out that 
receivers mainly notice factors in a message that are close to them and for 
example have a connection to their employment. It is also significant that 
higher educational level conduct to a higher and more analytic ability in the 
decoding of messages, where higher educated receivers tend to notice the ad 
on the basis of more dimensions due to their analytic ability.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Message, decoding, employment, level of educational 
attainment 
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Sammanfattning 
Dagens samhälle präglas av ett rikt informationsflöde där marknadens 
aktörer slåss om att förmedla sina budskap till en alltmer krävande publik. 
Globaliseringen av informationsflödet har medfört att enorma mängder 
information sprids världen över, vilket gör informationen mer lättillgänglig 
än någonsin tidigare. Som en konsekvens av den ökade mängden 
information har människan börjat prioritera och söka relevant information.  
 
En förutsättning för förmedlingen av information är kommunikation, något 
som blivit en ledstjärna för många företag. Lyckad kommunikation skapar 
oändliga möjligheter och företagen blir alltmer medvetna om att det inte 
längre handlar om att bara informera, utan kommunicera, nå fram och skapa 
förståelse.  
 
En rad olika faktorer påverkar hur mottagare tolkar de budskap som de ställs 
inför. Vår undersökning vill specifikt belysa hur faktorerna utbildningsnivå 
och sysselsättning påverkar mottagarnas tolkning av budskap. Studien utgår 
från en induktiv ansats och är av kvalitativ karaktär baserad på djupet via 
fallstudier.  Primärdata är insamlad via öppna intervjuer med 
forskningsobjekten som är utvalda genom ett strategiskt urval.   
 
Studien har påvisat att det är en kombination av faktorer som har olika 
betoning och betydelse i tolkningen av budskap beroende på situation och 
budskapets utformning. Beträffande faktorerna utbildningsnivå och 
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sysselsättning är det betydande att påpeka att mottagare uppfattar främst 
faktorer i ett budskap som står dem själva närmast och som exempelvis har 
en koppling till deras sysselsättning. Betydande är också att högre 
utbildningsnivå leder till en större analytisk och ifrågasättande förmåga vid 
tolkningen av budskap där högre utbildade mottagare tenderar att 
uppmärksamma annonsen utifrån fler dimensioner på grund av deras 
analytiska framtoning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Budskap, tolkning, sysselsättning, utbildningsnivå 
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1. Inledning  
 
Under det inledande kapitlet behandlas problembakgrunden följd av en 
problemdiskussion för att sedan utmynna i en problemformulering av det 
problemområde vi avser att undersöka. Vi redogör även för uppsatsens syfte 
samt en avgränsning av problemområdet. Slutligen återfinns även avsnitt 
som behandlar uppsatsens nyckelbegrepp samt disposition. 
 
 
1.1 Problembakgrund 

Dagens samhälle präglas av ett rikt informationsflöde där budskapen till 
omvärlden ökar och sprids via nyteknologiska medier. Inte minst har 
informationsflödet globaliserats vilket medför att det finns stora mängder 
information som med enorm hastighet sprids världen över. (Webster, 2006, 
s.124) Aldrig förr har information varit så lättillgänglig för så många 
människor som den är idag (Quinn, 2006, s.2). 
 
För att kunna förmedla information krävs kommunikation. Många gånger 
talas det om att framgång i en hel del avseenden beror på effektiv 
kommunikation och ett flertal studier har undersökt vilka faktorer som är 
väsentliga för att effektivisera kommunikationen. (Newell & Wu, 2003, s.56) 
Något som stör kommunikationens effektivitet är olika sorters brus som 
förekommer under kommunikationsprocessen (Brassington & Pettitt, 2006, 
s.639). Brus, som kan vara såväl fysiskt som kognitivt, uppstår när 
mottagandet av ett budskap förhindras och budskapet inte når fram till 
mottagaren (Fill, 2002, s.35). 
 
Uppmärksamhet är en väsentlig del av den mänskliga uppfattningsförmågan. 
Trots att uppmärksamhet är väldigt selektivt och till stor del präglat av 
människans värderingar, attityder och personlighet, är den ändå viktig för 
vår perceptionsförmåga. (Assael, 1995 se Newell & Wu, 2003, s.58) 
Människan uppfattar sinnesintryck som tillfredställer deras behov samtidigt 
som de förkastar de sinnesintryck som känns obehagliga. Det är följaktligen 
så att inte alla externa sinnesintryck uppmärksammas eftersom kognitiva 
tankar kan framstå som en barriär som inte tillåter att vissa externa 
sinnesintryck uppmärksammas och bearbetas. (Newell & Wu, 2003, s.58) 
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Uppmärksamheten, som är en förutsättning för att budskap ska nå fram, 
brister på grund av den överflödiga information som människor utsätts för 
idag (Bergström, 2001, s.103). För att uppmärksamhet ska ge effekt måste 
den kombineras med relevans där mottagaren känner att det finns en rimlig 
anledning till att budskapet fångade intresset. Utan ett relevant sammanhang 
kan mottagaren känna sig lurad och budskapet förlorar då sin effekt. 
(Bergström, 2001, s.105)     
 
I takt med informationsflödets expandering har även mottagarnas krav och 
kunskap ökat. Studier visar att mottagarnas sökande efter kunskap till stor 
del är kopplat till den kunskap som de redan innehar. De mottagare som 
redan besitter kunskap har således inga större behov av att söka mer 
information till skillnad från dem som saknar kunskap. Erfarna mottagare 
söker information på ett effektivare sätt samtidigt som de har lättare för att 
utvärdera de alternativ som de ställs inför. (Brucks 1985, s.3) 
Undersökningar har även kartlagt att erfarna mottagare, vars kunskap om en 
produkt är hög, har lättare att tolka de budskap som de ställs inför. Däremot 
innebär det inte att ett effektivt tolkande av budskap har någon övertalande 
förmåga på de erfarna mottagarna. (Wang 2006, s.283, 285)  
 
Det är inte sällan som marknadskommunikationens mottagare delas in i 
kategorier beroende på deras kunskap och intresse om den aktuella 
produkten som marknadskommunikationen förmedlar. Indelningen i 
kategorier har sin grund i mottagarnas olika reaktioner på den 
marknadskommunikation som de utsätts för. Erfarna mottagare vars kunskap 
är hög anser sig sällan behöva mer information, istället utgår de från de 
kunskaper som de redan har. Sådana mottagare brukar benämnas som 
experter. (Dahlén & Lange, 2003, s.162-163) 
 
Tidigare undersökningar har kartlagt fyra väsentliga faktorer som definierar 
en persons expertis. Sammanfattningsvis kan det sägas att experter har 
lättare att fatta bättre och snabbare beslut samtidigt som de även har en 
förmåga att relatera till deras tidigare erfarenheter. Vidare har experter även 
skickligheten att fatta sina beslut utifrån en hög grad av självförtroende. 
(Shepherd et al, 2006, s.120) 
 
Ytterligare omständigheter som bidrar till konsumentens köpbeteende är 
omgivande kulturella och sociala faktorer och därutöver även faktorer av 
personlig och psykologisk karaktär. Den huvudsakliga faktorn som påverkar 
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konsumentens beteende är den omgivande kulturen då den är grundläggande 
för konsumentens behov och önskemål. (Kotler et al, 2005, s.256) Även 
faktorer av social karaktär såsom familj, sociala roller och status spelar en 
väsentlig roll i konsumentbeteendet (Kotler et al, 2005, s.259). 
Konsumentens ålder, livsstil, yrke och personlighet som kännetecknar den 
personliga faktorn bidrar också med betydande påverkan på beteendet 
(Kotler et al, 2005, s.262). Framstående är även psykologiska aspekter som 
urskiljs i konsumentens beteende i form av motivation, perception, 
erfarenhet samt värderingar och attityder (Kotler et al, 2005, s.268). 
 

1.2 Problemdiskussion 

Marknadskommunikationen innefattar tre väsentliga komponenter, nämligen 
budskap, kanal och målgrupp. För att på bästa sätt kommunicera med 
konsumenterna på marknaden ställs det krav på marknadsförarens förståelse 
för komponenternas samhörighet. (Dahlén & Lange, 2003, s.19) I 
kommunikationen med konsumenterna strävar sändaren efter att uppfylla 
sina mål på kort och lång sikt. Målen är av varierande karaktär beroende på 
vad sändaren vill uppnå med sin marknadskommunikation. Mål kan vara 
finansiella och syfta till att förbättra organisationers ekonomi, men de är 
även väldigt konsumentcentrerade och syftar till att klargöra konsumenters 
behov och öka deras kännedom kring produkten och varumärket. Inte minst 
är målen också affektiva då organisationer strävar efter att stärka sin image 
och framtoning samtidigt som de även vill öka varumärkets preferens hos 
konsumenterna. (Brassington & Pettitt, 2006, s.652-653) 
 
Det ställs stora krav på dagens aktörer att utforma ett så unikt budskap som 
möjligt. Budskapet bör designas för att på ett effektivt sätt locka 
konsumenterna. Lockelsen kan ske på ett rationellt plan där logiken i 
budskapet är väsentlig. (Brassington & Pettitt, 2006, s.678) Zinn och 
Manfredo (2000, s.184) menar att en framgångsrik rationell lockelse 
åstadkommer en jämförelse mellan budskapets argument och de värderingar 
som mottagaren redan har. Lockelsen kan även ske på ett emotionellt plan 
där konsumentens känslor står i fokus och syftar till att förstärka den 
underliggande logiken i budskapet (Brassington & Pettitt, 2006, s.678).  
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Yngre marknader har ofta konsumenter vars kunskap kring marknadens 
produkter är låg vilket minskar konsumenternas 
informationsbearbetningsförmåga samtidigt som det även medför att deras 
motivation ökar. Utav den anledningen är sådana konsumenter särskilt 
mottagliga för argumentbaserade lockelser då de lättare kan tolka och svara 
på budskap vars argument är framstående. Konsumenter som tillhör en äldre 
marknad innehar redan en viss kunskap som orsakar att deras motivation 
minskar och bidrar till att konsumenterna inte vill engagera sig i 
informationsbearbetningen. För att få sådana konsumenters uppmärksamhet 
bör sändaren spela på emotionella budskap som ökar konsumentens 
personliga intresse. (Chandy et al, 2001, s.411) 
 
Lyckad kommunikation skapar oändliga möjligheter till skillnad från 
misslyckad kommunikation som medför höga kostnader. Kommunikationen 
har blivit en ledstjärna för företagen och de beslut som tidigare varit 
finansiella, tekniska och organisatoriska har idag huvudsakligen fått en 
kommunikativ prägel. Det är följaktligen så att beslut som inte kan 
kommuniceras till omvärlden inte gynnar företaget, även om beslutet i sig är 
rätt ur ett finansiellt eller tekniskt perspektiv. Eftersom kommunikationen 
har blivit alltmer väsentlig har det också inneburit att det blir allt svårare att 
kommunicera. Kommunikationssituationen har ändrats som en följd av den 
snabba utvecklingen av medier och mängden information som människan 
utsätts för idag är större än tidigare. Informationsmängden medför att bruset 
ökar vilket försvårar kommunikationen och människor väljer att avstå från 
informationen istället för att ta till sig den. I takt med den ökade mängden 
information och reklam har människan börjat prioritera och själva söka den 
information som är väsentlig för dem. För kommunikatörer ställs idag stora 
krav på kommunikationen. Det handlar inte längre bara om att informera 
utan om att kommunicera, nå fram med budskapet och skapa förståelse. 
(Dahl, Flick & Rawet, 2002, s.9-11)   
 

1.3 Problemformulering  

Hur påverkar mottagarnas utbildningsnivå och sysselsättning deras tolkning 
av olika reklambudskap och vilka skillnader framträder i tolkningen 
beroende på mottagarens utbildningsnivå och sysselsättning? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är huvudsakligen av deskriptiv karaktär med explorativa 
inslag och syftar till att undersöka, beskriva och försöka förstå de rådande 
förhållandena mellan mottagarnas utbildningsnivå och sysselsättning samt 
utbildningsnivåns och sysselsättningens inverkan på mottagarnas 
anammande av reklambudskap. Uppsatsen har därutöver även syftet att 
jämföra förhållandena mellan de olika mottagarnas utbildningsnivåer och 
sysselsättning för att således kunna indikera eventuella likheter och 
skillnader sinsemellan samt få en övergripande bild av problemområdet. 
 

1.5 Problemavgränsning   

Avgränsningar som är påtagliga i uppsatsen är av naturlig orsak och starkt 
förankrade till den frågeställning vi ämnar undersöka. Avgränsningarna 
innebär således att vi studerar mottagare utifrån två variabler, närmare 
bestämt mottagarnas utbildningsnivå samt sysselsättning.  
 
 
1.6 Nyckelbegrepp 

Budskap – Det som sändaren vill förmedla, säga, till en mottagare. I vår 
empiriska undersökning ses budskapet som de annonser som mottagarna får 
utvärdera. Budskap är även synonymt med begreppet reklambudskap.   
 
Mottagare – Den person som tar emot det budskap som sänds. Begreppet 
mottagare är även synonymt med begreppet konsument som främst används 
i det inledande samt det teoretiska kapitlet när vi talar om 
konsumentbeteende och marknader. 
 
Sysselsättning – Syftar till mottagarnas nuvarande yrke inom vilket de är 
verksamma.  
 
Sändare – Den som formar och sänder ett budskap. Begreppet sändare är 
även synonymt med begreppet annonsör som främst används i kapitlet om 
empiri och analys.  
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Tolkning – Mottagarnas tydning, förklaring och översättning av 
budskapet/annonsen.  
 
Utbildningsnivå – Syftar till akademisk eller ickeakademisk utbildning.  
 
 
1.7 Disposition 

Här vill vi ge läsaren en överblick över uppsatsens upplägg, de kapitel som 
ingår i uppsatsen samt vad kapitlen handlar om. 
 
Kapitel 1 – Inledning 
Kapitlet inleds med en problembakgrund till det problemområde som vi 
avser att undersöka och därefter följer en problemdiskussion samt en 
problemformulering. I kapitlet återfinns även uppsatsens syfte, 
problemavgränsning och en beskrivning av uppsatsens nyckelbegrepp samt 
disposition.  
 
Kapitel 2 – Metoddiskussion 
I kapitlet beskrivs väsentliga delar inom metodologin. Vi redogör även för 
vilka metoder och ansatser som ska användas vid insamling av information 
till studien. Utöver det redogör vi även för vårt ställningstagande till 
validitet, reliabilitet och mätfel.  
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för genomförandet av 
insamlingen samt analysen av empirin. 
 
Kapitel 4 – Empiri och Analys 
I kapitlet sammanställs och analyseras resultatet från den empiriska 
undersökningen som knyts an till den teoretiska referensramen.  
 
Kapitel 5 – Slutsatser och diskussion 
I kapitlet förs en diskussion över vilka slutsatser som kan härledas utifrån 
resultatet av den empiriska undersökningen samt vad som varit mest 
utmärkande i respondenternas tolkning av budskapen.  
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Kapitel 6 – Förslag till fortsatt forskning 
I kapitlet ges förslag till fortsatt forskning inom ämnet. 
 
Kapitel 7 – Tillförlitlighetsutvärdering  
Kapitlet innehåller en kritisk genomgång av undersökningen samt en 
utvärdering av studiens validitet, reliabilitet och mätfel.   
 
Kapitel 8 – Källförteckning  
I kapitlet redovisas den referenslitteratur samt vetenskapliga artiklar som 
använts vid utförandet av problembakgrund, problemdiskussion, 
metoddiskussion samt den teoretiska referensramen.
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2. Metoddiskussion 
I kapitlet behandlas väsentliga delar inom metodologin. Med utgångspunkt 
från en beskrivning av två vetenskapliga förhållningssätt går vi vidare med 
att beskriva olika metod- och undersökningsansatser som finns. Dessutom 
beskrivs även ett antal forsknings- och undersökningsmetoder. I kapitlet 
behandlas även datakällor och urval vid undersökningen och slutligen 
resonerar vi kring begreppen validitet och reliabilitet. Efter respektive 
avsnitt framför vi vårt eget ställningstagande till de olika metoderna och 
ansatserna såväl som vårt val av datakällor och urvalsmetod. Vi resonerar 
även kring vårt ställningstagande till validitet och reliabilitet i vår studie.     
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

För att forskningen ska bli framgångsrik krävs det att forskarna är väl insatta 
i olika vetenskapliga förhållningssätt. Inte minst är det viktigt för att 
forskarna ska kunna hålla sig uppdaterade i diskussionen kring de olika 
vetenskapliga förhållningssätten såväl som att kritiskt kunna granska 
kunskapen som framkommer vid undersökningar som bygger på olika 
förhållningssätt. (Patel & Davidson, 2003, s.26) 
 
I kommande stycke behandlas två vetenskapliga förhållningssätt, positivism 
och hermeneutik, samt de grundläggande skillnaderna mellan 
förhållningssätten. Vi motiverar även vårt val av förhållningssätt.   
 

2.1.1 Positivism 

Redan i början av 1800-talet präglades vetenskapen av positivismen och 
sedan dess har flera olika betydelser av begreppet framkommit. Gemensamt 
för de olika inriktningarna av positivismen är att uppfatta verkligheten som 
ett uttryck för företeelser på en djupare nivå, snarare än att försöka 
sammanställa statistisk data från den verklighet som observeras. (Alvesson 
& Sköldberg, 1994, s.24, 26) 
 
Positivismens anhängare var av tanken att vetenskapen skulle vara enhetlig 
och uppbyggd på ett likartat sätt. Forskningen utgick från hypotetiskt- 
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deduktiva modeller där forskaren, med en teori som utgångspunkt, skulle 
härleda olika hypoteser som vidare skulle testas i empirin. En väsentlig 
aspekt inom positivismen är betydelsen av reduktionism. Nämligen att 
forskaren studerar delarna i ett problem för att kunna förstå helheten. 
Forskaren inom positivismen ses som ett subjekt som har en yttre relation till 
forskningsobjektet. Det ska således vara möjligt att byta ut forskaren och 
ändå få samma resultat när forskningsobjektet studeras. (Patel & Davidson, 
2003, s.27-28) 
 

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutik betyder tolkningslära vilket också tyder på att tolkningen är 
central inom hermeneutiken och många gånger hävdas det att hermeneutiken 
står i rak kontrast till positivismen. Hermeneutiken har sin början på 1600-
talet då den användes till att tolka texter från Bibeln. Senare utvecklades 
hermeneutiken och användes även till att tolka andra texter. Det är först 
under förra århundradet som hermeneutiken utvecklades till att studera och 
tolka den mänskliga existensen. Enligt hermeneutikerna kan människan och 
dess handlingar tolkas och förstås genom språket. (Patel & Davidson, 2003, 
s.28-29) 
 
Precis som positivismen har det även inom hermeneutiken växt fram olika 
inriktningar och hermeneutiken används idag inom flera vetenskaper, bland 
andra kulturvetenskap och samhällsvetenskap. En av inriktningarna är det 
humanistiskt- hermeneutiska perspektivet som ofta ansetts stå i kontrast till 
positivismen. Positivismen har ofta haft rollen som förespråkare för 
kvantitativa metoder till skillnad från hermeneutiken som har förknippats 
med den kvalitativa metoden vars fokus ligger på tolkning och förståelse.  
(Patel & Davidson, 2003, s.29) 
 
 
2.1.3 Val av förhållningssätt 

Vårt val av förhållningssätt är baserat på den problemställning som 
uppsatsen syftar till att klargöra. Då uppsatsen avser att undersöka, jämföra 
samt beskriva och försöka förstå det studerade fenomenet anser vi att det 
hermeneutiska förhållningssättet är att föredra. Motivet till valet är grundat 
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på bristen på kännedom samt avsaknaden av aktuell information kring 
problemområdet. Med det som utgångspunkt har vi en strävan att studera 
samspelet mellan helheten och delarna i problemområdet för att få en 
övergripande bild av det undersökta fenomenet.   
 
 
2.2 Metodansats 

Den metodansats som forskaren väljer speglar relationen mellan teori och 
empiri och relationen är en central aspekt inom vetenskapen. Metoderna som 
återger relationen mellan teori och empiri kännetecknas av deras olika 
utgångslägen då teorin och empirin relateras till varandra. (Patel & 
Davidson, 2003, s.23) 
 
I kommande stycken beskriver vi två metodansatser samt redogör för den 
metodansats vi ämnar använda oss utav.   
 

2.2.1 Induktiv metod 

Den induktiva metoden har sin utgångspunkt i empirin. Genom att 
genomföra explorativa undersökningar och fallstudier kan forskaren få en 
generell kunskap om teorin. Upprepade undersökningar om samma fenomen 
kan leda till väsentlig teori om fenomenet. (Andersen, 1998, s.30) 
 
Det är således utifrån data som forskaren har insamlat i empirin som en teori 
kan formuleras. En nackdel med empiriskt baserade teorier är okunskapen 
om teorins generalitet. Det har sin grund i att empiriska data ofta är 
förknippade med en specifik situation och ett specifikt forskningsobjekt. 
(Patel & Davidson, 2003, s.24) 
 

2.2.2 Deduktiv metod 

Den deduktiva metoden kan sägas vara induktionens motsats då den utgår 
från teorin med avsikten att bevisa en teori empiriskt. Med andra ord innebär 
deduktion att forskaren drar slutsatser om olika fenomen i empirin med hjälp 
av hypoteser från redan existerande teorier. I den deduktiva metoden 
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förekommer särskilda riktlinjer för vilken data som insamlas samt hur 
empirin tolkas. Det är nämligen den teori som forskaren valt att använda sig 
av som sätter principerna för datainsamling och tolkning vilket vidare även 
antas kunna stärka forskningens objektivitet. (Patel & Davidson, 2003, s.23) 
 

2.2.3 Val av metodansats 

Vår undersökning är baserad på en induktiv metodansats. Då vi strävar efter 
att få en övergripande bild och en förståelse för problemområdet anser vi att 
den induktiva metoden är en god utgångspunkt där vi kan genom 
undersökningar i empirin komma fram till relevanta teorier som speglar 
problemområdet.  
 

2.3 Undersökningsansats 

Undersökningsansatsen beskriver det syfte som undersökningen avser att 
uppfylla. Beroende på undersökningsproblemet kan syftet vara av olika 
karaktär. Det finns således en stark koppling mellan undersökningens syfte 
och problemets huvudfråga. (Christensen et al, 2001, s.54-55) 
 
I kommande stycken redogör vi för tre olika syften vid en undersökning 
samt även för vårt val av undersökningsansats.  
 

2.3.1 Deskriptivt syfte 

En undersökning vars syfte är av deskriptiv natur är en beskrivande 
undersökning som har för avsikt att beskriva fenomenet som undersöks. 
Deskriptiva syften används ofta då forskaren har en god kännedom om det 
problem som ska undersökas, men en avsaknad av aktuell och uppdaterad 
information om problemet. (Christensen et al, 2001, s.56) 
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2.3.2 Explorativt syfte 

Ett explorativt syfte lämpar sig bäst i de fall då forskaren har liten kännedom 
om det problem som ska undersökas. Explorativa undersökningar skapar en 
övergripande bild av problemet samtidigt som de hjälper till att avgränsa det 
aktuella problemområdet. Det är således sällan som en undersökning vars 
syfte är explorativt kan ge några exakta svar. Svaren grundar sig istället på 
en förförståelse såväl som en helhetsförståelse för problemområdet och 
undersökningen kan följaktligen fungera som en förstudie för kommande 
undersökningar. (Christensen et al, 2001, s.55) 
 

2.3.3 Förklarande syfte 

Det förklarande syftet hos en undersökning har sin grund i att forskaren 
redan innehar god kännedom och beskrivning av det aktuella 
problemområdet men vill gå ett steg längre och förklara varför något 
förhåller sig på ett visst sätt. Beskrivande och explorativa undersökningar 
brukar ofta utgöra en utgångspunkt för undersökningar som är av 
förklarande karaktär. Förklarande undersökningar ämnar studera och 
identifiera orsakssamband mellan de variabler som är väsentliga i 
undersökningen. (Christensen et al, 2001, s.57) 
 

2.3.4 Val av undersökningsansats 

Vår undersökningsansats är huvudsakligen av deskriptiv och även av 
explorativ karaktär eftersom vi i dagsläget har liten kunskap om det problem 
vi avser att undersöka. Således bygger vår undersökning på att skapa en 
övergripande bild av samt en förståelse för undersökningsproblemet för att 
därefter kunna beskriva problemet utifrån aktuell och uppdaterad 
information.  
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2.4 Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som forskaren väljer är till högsta grad sammanfogad 
med det undersökningsproblem som forskaren avser att undersöka. Det är 
således problemet som är grunden till valet av forskningsmetod. Beroende på 
om problemet ska undersökas på bredden eller på djupet är olika 
forskningsmetoder att föredra. (Christensen et al, 2001, s.61) 
 
Vi kommer att redogöra för två av de vanligaste forskningsmetoderna som 
undersöker problemområden på bredden och på djupet samt återge vårt val 
av forskningsmetod.  
 

2.4.1 Fallstudie 

Fallstudien används som forskningsmetod i det fall som forskaren vill gå 
djupare in på ett problem samt skapa förståelse för problemets innebörd. 
Ansatsens fokus ligger på några få enskilda undersökningsfall som ska 
studeras på djupet och passar främst studier av komplexa sociala processer 
där förståelsen är en väsentlig aspekt. Fallstudien som forskningsmetod ger 
ingen möjlighet till statistiska generaliseringar, utan har sin utgångspunkt i 
analytiska generaliseringar som vidare möjliggör en förståelse för generella 
mönster och komplexa sammanhang. (Christensen et al, 2001, s.79) 
 
Kvantitativa förespråkare har mycket ofta kritiserat fallstudiens kvalitativa 
karaktär och menat på att fallstudien är en förstudie som sedan kan användas 
vidare i undersökningar av kvantitativ karaktär. Bristen på strukturerad logik 
har varit grunden till kritiken. Det är följaktligen så att bristen på 
strukturerad logik är det som utgör fallstudiens styrka såväl som svaghet. 
Fallstudiens ostrukturerade form medför en betydande flexibilitet som banar 
vägen för en djupare förståelse. Följaktligen kan även bristen på struktur 
förorsaka problem då det inte finns några på förhand givna regler att följa. 
Det uppkommer då en risk att forskaren enbart lyckas vidröra ett problem på 
ytan. (Christensen et al, 2001, s.80-81) 
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2.4.2 Tvärsnittsmetoden 

Tvärsnittsansatsen, som ofta är av kvantitativ karaktär, är många gånger 
baserad på studier som är breda och ytliga och granskar många 
undersökningsfall på ytan. Tvärsnittsmetoden har sin styrka i att den breda 
undersökningen når ut till fler undersökningsfall. Då tvärsnittsmetoden ofta 
är av kvantitativ karaktär möjliggör den även en statistisk generalisering av 
insamlad data. Metoden är således mest lämplig när undersökningen är av ett 
beskrivande syfte då den ger möjlighet för forskaren att fastlägga insamlad 
data på ett statistisk kvantifierbart sätt. Undersökningsprocessen hos en 
tvärsnittmetod är till skillnad från fallstudien strukturerad och formaliserad. 
(Christensen et al, 2001, s.76-77) 
 

2.4.3 Val av forskningsmetod 

Vårt val av forskningsmetod är baserat på djupet via fallstudien. Därför 
kommer vi att undersöka ett fåtal fall på djupet för att skapa en bättre 
förståelse om huruvida mottagarnas utbildningsnivå och deras sysselsättning 
är betydande faktorer för hur mottagarna tolkar reklambudskap. Anledningen 
till valet av forskningsmetoden grundar sig således på undersökningens 
problemformulering, där vi anser att fallstudien är mest lämpad att besvara 
den aktuella frågeställningen.  
 

2.5 Undersökningsmetod 

Det finns två väsentliga undersökningsmetoder, den kvalitativa och den 
kvantitativa metoden.  Val av metod är starkt förankrat med det 
problemområde som forskaren vill belysa. Båda metoderna har som syfte att 
skapa en bättre förståelse för olika fenomen. (Holme & Solvang, 1997, s.76) 
En väsentlig skillnad mellan metodernas karaktäristiska egenskaper som är 
värd att påpeka är de respektive metodernas planering av undersökningen. 
Medan den kvalitativa metoden har en flexibel framtoning är den 
kvantitativa metoden av en mer strukturerad form. (Holme & Solvang, 1997, 
s.80) 
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I kommande stycken beskrivs de båda metodernas karaktärsdrag. Slutligen 
kommer vi även att redogöra för den undersökningsmetod som vi avser att 
använda oss utav i vår studie.    
 

2.5.1 Kvalitativ metod  

Den kvalitativa metoden grundar sig på en helhetsförståelse för ett fåtal 
fenomen som undersöks på djupet och där sammanhanget är viktigare än de 
enstaka delarna. Ett av metodens grunddrag är den närhet som forskaren har 
till sitt forskningsobjekt. (Holme & Solvang, 1997, s.78-79) Forskare inom 
den kvalitativa ansatsen anstränger sig att skapa en djupare förståelse genom 
att se på världen ur forskningsobjektens perspektiv för att således få en 
absolut uppfattning av det studerade fenomenet (Holme & Solvang, 1997, 
s.92). 
 
Den kvalitativa metodens flexibilitet kan ses både som metodens väsentliga 
styrka och svaghet. Styrkan ligger i att det är lättare att få tillgång till mer 
förståelse för det problemområde som är avsett att undersöka. Det sker 
genom öppna och ostrukturerade intervjuer där forskaren kan få tillgång till 
fler insikter och en bättre tolkning av problemområdet. Svagheten ligger i att 
flexibiliteten gör det svårt för forskaren att jämföra den information som har 
samlats in från forskningsobjekten. (Holme & Solvang, 1997, s.80) 
 
Den kvalitativa metoden har sin fokus på forskarens tolkning av den 
insamlade informationen. Kontaktmetoder som är sammanbundna med den 
kvalitativa metoden är av ostrukturerad form, som exempelvis djupintervjuer 
eller andra intervjuer vars frågor och svar inte alltid är givna på förhand. 
Andra karaktäristiska drag för den kvalitativa metoden är dess betydande 
faktor av beskrivning och förståelse såväl som uppmärksamhet av 
sammanhang. Ännu en väsentlighet inom metoden är forskarens sätt att 
observera fenomenet. Genom att observera fenomenet inifrån blir forskaren 
såldes även en aktör som kan påverka resultatet. (Holme & Solvang, 1997, 
s.78) 
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2.5.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativa metoder karaktäriseras av klara riktlinjer, statistik och 
matematiska formler. Till skillnad från den kvalitativa metoden vars främsta 
syfte är förståelsen, är den kvantitativa metoden mer inriktad på att förklara 
olika företeelser som undersöks. (Andersen, 1998, s.31) 
 
Forskare som använder sig av den kvantitativa metoden strävar efter att 
undersöka många fenomen men enbart beröra dem ytligt. Intresset vilar på 
att upptäcka gemensamma drag och faktorer som kan tänkas vara 
representativa för undersökningsproblemet. Forskaren innehar en roll som 
observatör som iakttar fenomenet utifrån för att kunna förklara det som sker.  
Kontaktmetoder och observationer som är förenliga med den kvantitativa 
metoden är av strukturerad form där svarsalternativen för respondenterna 
redan är givna. (Holme & Solvang, 1997, s.78) 
 
Den kvantitativa metodens strukturerade form har sin styrka i att 
informationens framtagning är generaliserbar. Svagheten däremot återfinns i 
att den insamlade informationen inte försäkrar relevansen för den 
problemställning som forskaren avser att studera. (Holme & Solvang, 1997, 
s.81) 
 

2.5.3 Val av undersökningsmetod 

I vår uppsats väljer vi att använda oss av den kvalitativa metoden då den är 
väl sammanfogad med vårt val av forskningsmetod samtidigt som den även 
är den mest användbara metoden när förståelsen för problemområdet står i 
centrum. Valet av undersökningsmetod grundar sig på vår 
problemformulering såväl som uppsatsens syfte som går ut på att få en 
övergripande bild samt en förståelse för problemområdet.   
 

2.6 Datakällor 

Villkoret för samtliga undersökningar är datainsamling i någon form. Data 
ska sedan analyseras och tolkas för att slutligen presenteras. Vanligt är att 
särskilja data beroende på dess karaktär. Data kan således vara såväl 
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kvantitativ som kvalitativ, varav den kvantitativa grundas av siffror till 
skillnad från kvalitativ data som har sin grund i bilder och text. Data brukar 
även åtskiljas utifrån tillfället då den samlades in. (Christensen et al, 2001, 
s.66) Data som är befintlig sedan tidigare brukar betecknas som 
sekundärdata. Primärdata är ny data som forskare samlar in som avser det 
aktuella problemet och som hjälper till att lösa problemet. (Christensen et al, 
2001, s.69) 
 

2.6.1 Val av datakällor 

Med tanke på vår begränsade kännedom kring problemområdet ämnar vi i 
första hand att använda oss av primärdata. Motivet är att få mer aktuell 
information som är väl förenlig med den verklighet vi studerar. Primärdata 
är även den datakälla som är mest överrensstämmande med vår 
forskningsmetod, nämligen fallstudien. Genom fallstudien kan vi undersöka 
hur verkligheten ser ut i dagsläget och på så sätt samla in primärdata.  
 
Sekundärdata kommer att vara ett viktigt inslag i vår studie, inte minst i 
teorikapitlet där vi använder sekundärdata i form av redan befintliga teorier.   
 

2.7 Kontaktmetod 

Vid insamling av empiriska data finns det olika tillvägagångssätt som 
forskaren kan utnyttja för att samla in den nödvändiga informationen. Vi 
kommer att beskriva tre av metoderna och även resonera kring vårt val av 
kontaktmetod.  
 

2.7.1 Informantintervjun  

Informantintervjun innebär att forskarna intervjuar en informant som är en 
extern observatör som själv inte är delaktig i företeelsen, men som har 
mycket kunskap om den och kan således uttala sig om företeelsen (Holme & 
Solvang, 1997, s.104). Den formen av intervju är av kvalitativ karaktär och 
således mest lämpad för studier av företeelser som redan har hänt. Metoden 
är även lämpad för studier som är av privat karaktär samt studier då 
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forskarna själva inte kan observera det aktuella problemet på egen hand. 
(Andersen, 1998, s.161) 
 

2.7.2 Den öppna intervjun 

Även den öppna intervjun är av kvalitativ karaktär och brukar ibland 
betecknas som den kvalitativa forskningsintervjun. Syftet med den öppna 
intervjun är att skapa en starkare förståelse för olika aspekter av den 
mänskliga naturen. Det fordrar således en hög grad av skicklighet hos 
intervjuaren som ställs inför en rad olika aktiviteter under intervjuprocessen. 
Intervjuaren ska lyssna på respondenten, tolka dess svar samtidigt som en 
rad följdfrågor ska ställas med syftet att framkalla en djupare förståelse för 
respondentens svar. Naturligtvis är det viktigt att intervjuaren håller sig på 
en professionell nivå för att inte äventyra relationen med respondenten. 
(Andersen, 1998, s.161) 
 
 
2.7.3 Fokusgruppintervjun 

Fokusgruppintervjuer sker gruppvis då forskaren intervjuar ett flertal 
respondenter samtidigt. Intervjuformen är ofta ostrukturerad eller bara delvis 
strukturerad för att hålla igång diskussionen kring det givna ämnet. Intervjun 
måste delvis styras upp för att inte komma ifrån det avgränsade 
problemområdet som debatteras. (Christensen et al, 2001, s.176-177) 
Fokusgruppintervjun har som syfte att belysa olika aspekter av 
problemområdet som troligtvis inte hade kommit fram under en personlig 
intervju med var och en av respondenterna (Christensen et al, 2001, s.164). 
 

2.7.4 Val av kontaktmetod 

Valet av kontaktmetod är för vår del nära sammankopplat med det 
problemområde vi har som mål att undersöka. Den kontaktmetod vi ämnar 
använda oss av är således den öppna intervjun, som är av kvalitativ karaktär 
och kompatibel med den fallstudieansats såväl som med den induktiva 
metodansats som präglar uppsatsen.  
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Då vi vill undersöka empirin för att skapa en förståelse kring 
problemområdet anser vi att öppna intervjuer är det mest lämpade sättet. 
Kontaktmetoden ger oss dessutom en möjlighet att komma till insikt om 
problemområdet som helhet.  
 

2.8 Urval 

Det är undersökningens omfattning samt den tid som finns till förfogande 
som avgör urvalets storlek och således påverkar undersökningens omfång. 
Beroende på undersökningens omfattning kan forskaren använda sig av olika 
urvalstekniker för att fastställa det urval som är mest lämpat för den aktuella 
uppgiften. (Bell, 1995, s.81) 
 
Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är två typer av urvalsmetoder. 
Det förstnämnda innebär att samtliga respondenter har lika stor chans att 
komma med i urvalet eftersom respondenterna i urvalet väljs slumpmässigt. 
Urval som inte uppfyller kravet på slumpmässighet brukar betecknas som 
icke-sannolikhetsurval. Respektive urvalsmetoder har ett antal underliggande 
urvalsmetoder. (Christensen et al, 2001, s.113) Det som är karaktäristiskt för 
sannolikhetsurval är bland annat det obundna slumpmässiga urvalet som är 
väl förknippat med tvärsnittsundersökningar. Vid val av respondenter som 
ska ingå i undersökningen används då en slumptabell för att garantera 
urvalets slumpmässighet. (Christensen et al, 2001, s.115)     
 
Inom icke-sannolikhetsurvalet tillämpas andra metoder vid urval av 
respondenter. Ett vanligt tillvägagångssätt är det strategiska urvalet där 
undersökaren själv, efter särskilda kriterier, bedömer vilka respondenter som 
urvalet ska bestå utav. Strategiska urval är vanliga när undersökaren söker 
förståelse för det fenomen som studeras. Därför är också urvalet väl 
sammankopplat med kvalitativa studier. (Christensen et al, 2001, s.129)   
 
I kommande stycken redogör vi för vårt val av urvalsmetod samt vilka 
bedömningsgrunder vi grundar valet på.  
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2.8.1 Kriterier för urval av respondenter 

Vi har valt att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval, mer specifikt ett 
strategiskt urval. Motivet till valet grundar sig på vårt val av 
undersökningsansats som är av kvalitativ karaktär där vi söker förståelse för 
problemområdet. Således är det strategiska urvalet bäst lämpat för vår 
undersökning då vi själva, efter på förhand fastställda kriterier, får bedöma 
vilka respondenter som är passande för studien.  
 
Då vi strävar efter att undersöka huruvida variablerna utbildningsnivå och 
sysselsättning är betydande vid mottagarnas tolkning av reklambudskap är 
variablerna också ett väsentligt kriterium vid vårt val av respondenter. Vi vill 
använda oss av respondenter som speglar olika utbildningsnivåer och 
yrkeskategorier för att lyfta fram en helhetsförståelse. För att få en spänst i 
studien väljer vi att undersöka både manliga och kvinnliga respondenter i 
åldersgruppen 30-50 år.  
 

2.9 Undersökningens tillförlitlighet 

Oberoende av vilken metod forskaren använder sig av vid insamling av 
information måste informationen granskas för att kunna avgöra dess 
trovärdighet. Det finns två sätt att mäta en undersöknings tillförlitlighet, 
nämligen validitet och reliabilitet. (Christensen et al, 2001, s.307-308) 
 

2.9.1 Validitet  

Validitet är ett begrepp som är högt knutet till den frågeställning som 
undersökningen avser att granska och innebär att forskaren mäter det som 
undersökningen avser att mäta. Mätningen av en undersöknings validitet kan 
vara komplicerad då det gäller att kritiskt granska de frågor som ska 
undersökas. Det är således viktigt att frågornas utformning och formulering 
är korrekt för att på bästa sätt kunna mäta validiteten. Trovärdiga frågor har 
större validitet till skillnad från ofullkomliga frågor som saknar validitet. 
(Bell, 1995, s.63) 
 



                                 Metoddiskussion 
 

21 

Vid kvalitativa undersökningar är validitet att föredra när undersökningens 
trovärdighet mäts. Begreppet validitet brukar delas upp i två kategorier, 
intern validitet och extern validitet. Den interna validiteten handlar om hur 
väl undersökningen samt det resultat som är framlagt stämmer överens med 
verkligheten. Den externa validiteten brukar benämnas som graden av 
generaliserbarhet vilket innebär att resultaten kan generaliseras till personer 
och företeelser även utanför undersökningen. (Christensen et al, 2001, s.309) 
  

2.9.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten undersöker i vilken grad ett undersökningsresultat kan 
upprepas under förutsättning att undersökningen läggs upp på ett likartat sätt. 
För att en konkret fråga ska anses vara reliabel ska den besvaras på samma 
sätt vid två olika situationer. (Bell, 1995, s.62) 
 
Reliabiliteten är förenad med själva undersökaren där kvalitativ data 
genereras genom en växelverkan med andra människor i specificerade 
sammanhang som forskaren avser att undersöka. Således är reliabiliteten 
nära kopplad till forskaren som själv skapar data. Då vi lever i en värld som 
är under kontinuerlig förändring uppstår här en viss problematik. Det är 
nästintill omöjligt att garantera att identiska data kan insamlas vid olika 
tillfällen oavsett om det är samma forskare eller olika forskare som 
genomför studierna. Utav den anledningen anses inte reliabiliteten vara en 
värdig mätare i kvalitativa analyser. (Christensen et al, 2001, s.308) 
 

2.9.3 Mätfel  

Det finns flera anledningar till uppkomsten av mätfel i frågeundersökningar. 
Orsaken till felen kan bero på intervjuaren, respondenten samt 
mätinstrumentet, men det kan även vara en kombination av samtliga orsaker. 
(Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001, s.308) 
 
Mätfel som beror på respondenten har att göra med respondentens kunskap 
om och inställning till det ämne som undersöks. En osäker inställning från 
respondentens sida bidrar till låg reliabilitet då svaret från respondenten kan 
skiljas åt mellan olika undersökningstillfällen. Andra fel kan uppkomma om 
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respondenten känner sig tvingad att svara på frågorna trots brist på åsikt 
kring ämnet i fråga. Dessutom uppstår även fel när respondenten försöker 
gissa sig fram till svaret och leder då till att slumpens inverkan på 
undersökningen ökar. Om respondenten känner att ett specifikt svar kan 
tänkas vara eftertraktat och accepterat kan respondenten medvetet och 
avsiktlig svara fel. Det i sin tur bidrar till att minska validiteten genom att 
värdet som framkommit vid undersökningen inte speglar det sanna värdet. 
(Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 2001, s.308) 
  
Även intervjuaren kan vara en källa till undersökningens mätfel. Intervjuaren 
bör ha i åtanke att det personliga uppträdandet, klädstilen samt ålder och kön 
kan påverka respondenten och således även respondentens svar. Mätfel 
uppstår också vid tolkning av respondentens svar och beror främst på 
intervjuarens inställning till respondenten. En positiv inställning till 
respondenten visas vanligtvis i en välsinnad tolkning av respondentens svar. 
Ett annat fel som intervjuare riskerar att göra är att tolka respondentens 
oklara svar så att de passar medelvärdet. (Lekvall, Wahlbin & Frankelius, 
2001, s.308-309) 
 
Instrumentfel är starkt kopplade till själva frågeformuläret och frågornas 
språkliga utformning. Oklara frågor eller frågor av känslig och ledande 
karaktär påverkar respondentens svar. För att motverka sådana fel bör 
frågeformuläret testas i förhand på ett antal provrespondenter. Intervjuaren 
bör även tänka på frågornas placering eftersom den till stor del bidrar till hur 
noggrant respondenten besvarar frågorna. Respondenter har benägenheten 
att på ett grundligt sätt besvara de avslutande frågorna medan de frågor som 
förkommer i mitten av intervjun ofta besvaras mindre noggrant. (Lekvall, 
Wahlbin & Frankelius, 2001, s.308) 
 

2.9.4 Ställningstagande till validitet, reliabilitet och mätfel 

Reliabiliteten är nära kopplad till själva undersökaren och vi ser det inte som 
särskilt troligt att vi själva eller någon annan undersökare skulle få fram 
samma resultat vid ett annat tillfälle. Anledningen till vår uppfattning om 
reliabilitet är att världen kontinuerligt förändras och människor utvecklas 
vilket minskar möjligheten att uppnå samma resultat. Eftersom reliabiliteten 
är förenad med undersökaren ser vi ändå en möjlighet att som undersökare 
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kunna stärka studiens reliabilitet. Vi kommer sträva efter att förstärka 
studiens reliabilitet genom att vara noggranna och försöka undvika 
slumpmässiga fel. Vi kommer även att på grundligt sätt dokumentera de 
intervjuer som genomförs.  
 
Eftersom validiteten i en undersökning intar en central plats är det väsentligt 
att validiteten hanteras på ett korrekt sätt. Då vi i vår studie lägger störst vikt 
vid validiteten innebär det emellertid att våra undersökningsfrågor bör vara 
korrekta och trovärdiga för att kunna öka studiens validitet som i sin tur ofta 
är kopplad till de frågor som kommer att ställas. Vi ämnar även genomföra 
en testintervju för att pröva våra frågor och vi kommer noggrant att kartlägga 
frågornas följd i undersökningen. Eftersom vår undersökning är inriktad på 
att studera ett fåtal fenomen på djupet anser vi att uppsatsen inte bringar 
någon högre generaliserbarhet och vi menar därför att undersökningens 
externa validitet kommer att vara tämligen låg. Den interna validiteten 
däremot är något som vi vill ta fasta på och öka genom att formulera 
tillförlitliga frågor som i sin tur hjälper oss att få fram ett relevant resultat 
som är väl överensstämmande med verkligheten.  
 
För att öka mätsäkerheten avser vi att genomföra intervjuerna i en lugn miljö 
där respondenterna känner sig bekväma. Vi har även för avsikt att föra 
anteckningar samtidigt som vi också kommer att använda oss av bandspelare 
om det tillåts av respondenterna. Ett mål är också att inte ställa ledande 
frågor för att minska risken att vi som undersökare påverkar respondenternas 
svar.  
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3. Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen behandlas teorier kring begreppet 
kommunikation, konsumentbeteende och attityder som utgör ett underlag för 
empiriska intervjuer och analys. Inledningsvis knyter vi an till 
problembakgrunden och problemdiskussionen tidigare i uppsatsen och 
redogör sedan för begreppet kommunikation. Därefter redogörs för två typer 
av kommunikationsmodeller med syftet att skapa en förståelse hos läsaren 
för kommunikationsprocessens mångfaldiga natur och väsentliga 
beståndsdelar. I kapitlet behandlas även olika typer av kommunikation och 
vi resonerar dessutom kring hinder för kommunikationen. Därefter följer 
även teori om konsumentbeteende samt viktiga delar som ingår i individens 
tolkning och uppfattning av den kommunikation och information som vi 
utsätts för. 
 

Inledning  

I uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion berörde vi det 
globaliserade informationsflödet som alltmer präglar vår värld och förser oss 
med mer information än någonsin tidigare. Nya medier har medfört att 
informationen blir ännu mer lättillgänglig och slagkraftig kommunikation är 
en förutsättning för en effektiv förmedling av informationen. Den 
överflödiga mängden information har medfört att mottagarnas 
uppmärksamhet brister på grund av det stora bruset som stör 
kommunikationsprocessen och medför att de budskap som kommuniceras 
inte alltid når fram.  
 
På grund av sin komplexa natur är begreppet kommunikation svårt att 
definiera och innebörden av begreppet är mångfaldigt (Littlejohn, 1992, s.6). 
Kommunikation är en process vars beståndsdelar hjälper till att klargöra vad 
det är som händer samt hur och varför det händer (Burton & Dimbleby, 
1999, s.29). Övergripande kan det sägas att kommunikationsprocessen 
innefattar samtliga företeelser mellan sändaren och mottagaren (Dahlqvist & 
Westerståhl, 1993, s.10). En av de mest kända modellerna över 
kommunikationsprocessen utvecklades redan år 1948 av Harold Lasswell 
och den är ännu idag användbar. Han sammanfattade 
kommunikationsprocessens beståndsdelar enligt följande mall. Vem säger 
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vad, i vilken kanal, till vem och med vilket resultat. (Burton & Dimbleby, 
1999, s.28) 
 
I den teoretiska referensramen har vi valt att illustrera två 
kommunikationsmodeller för att inge läsaren en förståelse för 
kommunikationsprocessens flerfaldiga karaktär. Med modellerna vill vi 
också belysa att kommunikationsprocessen kan se olika ut beroende på 
vilken typ av kommunikation det handlar om.  
 

3.1 Kommunikation 

Kommunikation kan förekomma i olika former, men för att det ska vara 
möjligt att kommunicera med andra människor krävs det en sändare och en 
mottagare i processen. Genom att sända ett meddelande till mottagaren vill 
sändaren förmedla någon slags information som mottagaren i sin tur ska 
tolka. Det är viktigt att påpeka att kommunikation inte enbart är verbal utan 
att det även förekommer kommunikation i ickeverbala former. (Lind B. & 
Lind A., 2003, s.72) Ofta är den ickeverbala kommunikationen oavsiktlig då 
människor kommunicerar med omgivningen i form av symboler som inte 
alltid är medvetna (Lind B. & Lind A., 2003, s.78). 
 
Dahlqvist och Westerståhl (1993, s.9) menar att begreppen kommunikation 
och marknadsföring ofta definieras på ett liknande sätt. Författarna väljer att 
särskilja begreppen och menar att det väsentliga är att kommunikationen ses 
som ett verktyg för marknadsföring. Således blir kommunikationen en form 
av praktisk marknadsföring där nyckelordet är aktivitet. Vidare menar 
författarna att kommunikationen är föränderlig och inte någon enstaka 
händelse, därför är också praktiskt marknadsföring en ständigt pågående 
process där det är viktigt att vara aktiv för att uppnå resultat. (Dahlqvist & 
Westerståhl, 1993, s.9-10)   
 

3.1.1 Kommunikationsmodeller 

De mest grundläggande beståndsdelarna i en kommunikationsmodell 
innefattar en sändare, en mottagare och ett budskap som sänds (Brassington 
& Pettitt, 2006, s.633). Kommunikationsmodeller består i övrigt utav ett 
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flertal andra element eftersom budskapet från sändaren måste kodas och 
skickas via en kanal för att mottagaren ska kunna tolka budskapet. Processen 
slutar inte där utan fordrar någon sorts feedback från mottagaren till 
sändaren. Svårigheter uppkommer på grund av brus som finns runt omkring 
och försvårar kommunikationsprocessen. (Brassington & Pettitt, 2006, 
s.634) 
 

3.1.2 Shannon –Weaver kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers (1949) kommunikationsmodell bygger på opersonlig 
kommunikation där sändaren kommunicerar med flera mottagare på samma 
gång. Sådana kommunikationssätt karaktäriserar masskommunikationen där 
mottagarna tar del av budskapet genom varierande kanaler. Kommunikation 
via masskanaler som exempelvis television och radio har sin främsta nackdel 
i bristen på feedback från mottagarna samt avsaknaden av samspel mellan 
sändaren och mottagaren. (Brassington & Pettitt, 2006, s.637-638) 
 

 
 

Modell 3.1-Shannon-Weaver kommunikationsmodell (1949)  
Anpassad efter Brassington och Pettitt, (2006, s.637)  

 

3.1.3 Schramms kommunikationsmodell 

Schramms (1954) kommunikationsmodell är baserad på Shannon-Weavers 
traditionella kommunikationsmodell. Det som skiljer Schramms modell från 
Shannon-Weavers är att han har lagt till feedback från mottagare till sändare 
som en del av kommunikationen. Schramm har dessutom lagt till 
expertisområde som en del av kommunikationsprocessen. (Brassington & 
Pettitt, 2006, s.638) 
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Enligt Schramms kommunikationsmodell är det väsentligt att sändaren och 
mottagaren delar liknande kunskap som hänförs till budskapet för att de ska 
kunna uppfatta budskapets innebörd och betydelse. Feedback på budskapet 
möjliggör ett samspel mellan sändare och mottagare samtidigt som det även 
särskiljer opersonlig kommunikation från personlig kommunikation. 
(Brassington & Pettitt, 2006, s.638) 
  

 
 

Modell 3.2 – Schramms kommunikationsmodell (1954)  
Anpassad efter Brassington och Pettitt, (2006, s.6 38) 

 
 

3.1.4 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kan ses som ett verktyg som hjälper företag och 
organisationer att kommunicera med marknaden (Hallin & Hallström, 2003, 
s.154). Kärnan är förståelsen för interaktionen mellan det egna företaget, 
konsumenterna och konkurrenterna (Hallin & Hallström, 2003, s.148). 
 
Marknadskommunikation är en process där dialogen mellan sändaren och 
mottagaren står i fokus. Med hjälp av marknadskommunikation kan 
organisationer lägga fram sitt budskap till konsumenterna och stimulera till 
ett köp. Interaktionen mellan sändaren och mottagaren är väsentlig eftersom 
den möjliggör ett bra utbyte mellan organisationen och konsumenten. (Fill, 
2002, s.6) 
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En lyckad marknadskommunikation fordrar god kännedom om 
marknadskommunikationens beståndsdelar, nämligen målgrupp, budskap 
och kanal, samt hur de olika beståndsdelarna står i relation till varandra. 
Följaktligen är det grundläggande att identifiera den målgrupp som 
marknadskommunikationen vänder sig till. Därefter bör budskapet utformas 
på ett sätt som tilltalar målgruppen. Även kanalen bör väljas med omsorg för 
att kunna förmedla det tänkta budskapet. Det bör vara en kanal där 
målgruppen är tillgänglig för budskapet men även en kanal som är passande 
för budskapet. (Dahlén & Lange, 2003, s.19) 
 

3.1.5 Mediekommunikation 

I dagens samhälle omges befolkningen ständigt av olika slags medier vare 
sig det är frivilligt eller inte då medierna är det mest framträdande i 
samhället. Reklamkampanjer som företag försöker nå sina kunder med samt 
tidningarnas löpsedlar kan uppmärksammas vart än en potentiell konsument 
vänder blicken. Medierna påverkar hur vi betraktar verkligheten, styr 
beteendet och attityder samt förser samhället med information och kunskap. 
Påverkan sker genom att medierna skapar en bild av verkligheten som 
personer i samhället tar till sig. Ofta skapas en felaktig bild av verkligheten 
eftersom medierna väljer ut en avvikande sanning ur vissa händelser och 
fakta. Det är därför viktigt att kritiskt betrakta mediernas beskrivning av 
verkligheten. (Hallin & Hallström, 2003, s.18-19) 
 
Medier förmedlar olika slags budskap, däribland reklam. För annonsören av 
ett reklambudskap finns det ett flertal olika medier att välja mellan. 
Reklamen används till att få konsumenter att främja organisationers intressen 
samt till att göra konsumenterna positiva till särskilda åsikter. Reklam ska 
även underlätta försäljningen av varor och tjänster. För att ett budskap ska 
betraktas som reklam ska det tydligt framgå vem avsändaren av budskapet 
är. Avsändaren är dessutom skyldig att betala för att publicera sitt budskap. 
(Hallin & Hallström, 2003, s.162-164) 
 

3.1.6 Kommunikationshinder 

I kommunikationsprocessen kan olika slags hinder förekomma som 
förhindrar en fullkomlig kommunikation människor emellan. Inom 
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kommunikationen kan hinder även benämnas som filter och brus, men 
samtliga begrepp refererar till barriärer som hindrar kommunikationsflödet. 
Hinder som förekommer i en kommunikationsprocess kan vara av olika 
karaktär. Det kan bland annat röra sig om mekaniska hinder så som störande 
ljud runtomkring som hindrar mottagandet av budskapet. Andra hinder 
uppträder i form av semantik och framkommer då orden i budskapet används 
felaktigt vilket försvårar betydelsen i orden och bidrar till att 
kommunikationen blockeras. Kommunikationshinder kan även vara av 
psykologisk karaktär som är starkt sammankopplade med människans 
attityder, övertygelser och värderingar. Samtliga hinder återfinns i de olika 
delarna av kommunikationsprocessen. Mekaniska hinder är främst 
förknippade med själva sammanhanget i kommunikationen och 
kodningsprocessen av budskapet. De semantiska hindren förekommer i 
formuleringen och tolkningen av budskapet medan de psykologiska hindren 
hör samman med människors emotionella processer. (Burton & Dimbleby, 
1999, s.91-95) 
 

3.1.7 Signal 

Begreppet signal är väldigt brett och det kan beskrivas som en kombination 
av begreppen budskap och kanal i kommunikationsprocessen. Budskap är de 
meddelanden en sändare vill förmedla till en mottagare. Budskapen kan vara 
muntliga, skriftliga, verbala och ickeverbala. De kan även vara symboliska 
eller se ut som tecken. (Fill, 2002, s.33) 
 
För att en mottagare ska tolka ett budskap så som sändaren avsett, måste 
sändaren vara säker på att det budskap som skickas till mottagaren är kodat 
på rätt sätt (Fill, 2002, s.33). Budskap bör utformas på ett sätt som 
mottagaren lätt kan känna igen (Armstrong & Kotler, 2005, s.432). 
 
Signal betecknar även begreppet kanal genom vilken sändaren skickar sitt 
budskap till mottagaren. Kanaler kan vara såväl personliga som 
ickepersonliga. De personliga kanalerna är de som påverkar en mottagare 
mest då budskapet blir mer tilldragande vid överföring genom direkt kontakt 
mellan en sändare och en mottagare. (Fill, 2002, s.33) Kanalens personliga 
karaktär leder till effektivitet eftersom den möjliggör personlig förbindelse 
och möjlighet till feedback (Armstrong & Kotler, 2005, s.432). 
Ickepersonliga kanaler som exempelvis massmedia, har möjligheten att nå 
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och påverka stora grupper av mottagare, men de har inte lika stor påverkan 
på mottagarna som de personliga kanalerna (Fill, 2002, s.33).  
 

3.2 Tolkning och kontext av budskap  

Tolkning av budskap kan vara svårt, men det är med hjälp av kontexten som 
budskap kan nå fram till mottagaren (Bergström, 2001, s.107). Budskapets 
kontext visar sig i två delar, dels det inre livet som är de argument kring 
vilka budskapet är uppbyggt och dels det yttre livet som innebär att 
budskapet kan smälta in i den omgivande miljön såväl som att vara starkt 
utmärkande i kontrast till omgivningen. Även bilder och text förekommer i 
ett sammanhang där bilden antingen kan upprepa det som texten säger eller 
också tala ett annorlunda språk än texten. Bild och text kan genom samspel 
stötta varandra men också skapa motsättningar som mottagaren av budskapet 
måste föra samman och tolka. (Bergström, 2001, s.109-110) 
 

3.2.1 KTH – Känsla, tanke, handling 

KTH, eller mer utförligt, känsla, tanke och handling är en modell över hur 
den ideala mottagaren reagerar på kommunikation. Genom visuella faktorer 
som bilder, färger och former skapas känslor hos mottagaren som smått 
börjar urskilja budskapet. Efter känslan uppstår en tanke som stöds av den 
verbala faktorn, texten. Ett sammanhang uppstår som leder till att 
mottagaren blir medveten om budskapet. Det slutliga målet enligt KTH-
modellen är handlingen som ses som resultatet av de visuella och verbala 
faktorerna. Känsla och tanke tillsammans med uppmärksamhet och relevans 
påverkar mottagaren till en aktiv handling. (Bergström, 2001, s.111-112) 
 

3.3 Konsumentbeteende 

För att skapa en insikt i konsumenters beteende är tre faktorer väsentliga att 
förstå, nämligen konsumenters behov, deras önskemål samt krav. De 
mänskliga behoven har olika karaktär och visar sig bland annat som 
grundläggande psykologiska behov för mat, husrum och trygghet. Behoven 
förekommer även i social form och uttrycker människors önskan om 
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tillhörighet, kärlek och ömhet. Behov existerar likaså individuellt hos 
människan som strävar efter kunskap och självförverkligande. Människors 
önskemål är till stor del påverkade av de behov som individerna har 
samtidigt som önskemålen även är influerade av kulturella och individuella 
aspekter. Önskemål som stöds av köpkraft utvecklas vidare till krav. 
Konsumenterna har då lättare att ställa krav på förmånliga produkter som 
bringar värde och tillfredställelse. (Armstrong & Kotler, 2005, s.6) 
 
Konsumentbeteende kan beskrivas som en process där enskilda individer 
eller grupper av individer, för att tillfredställa sina behov och önskemål, 
väljer att köpa, använda eller avfärda produkter och tjänster. 
Konsumentbeteende brukade tidigare betecknas som köpbeteende där 
samspel mellan köparen och producenten vid inköpstillfället betonades. Att 
använda begreppet konsumentbeteende blev sedan alltmer vanligt eftersom 
konsumentbeteende ses som en ständigt pågående process som inte enbart är 
kopplat till inköpstillfället. Skillnaden mellan köpbeteende och 
konsumentbeteende är att konsumentbeteende täcker in hela 
konsumtionsprocessen. Processen innefattar således de influenser som 
påverkade konsumenten till ett köp, men även faktorer som är av vikt under 
och efter det aktuella köpet. (Solomon, 1994, s.7) 
 

3.3.1 Perception 

Begreppet perception förklaras ofta som sociala sinnesintryck och anses vara 
ett sätt för människor att sortera den information som de dagligen utsätts för, 
samt hur människorna uppfattar och tolkar sina sinnesintryck. Perception är 
en ständigt pågående process som skapar mening och sammanhang i den 
mänskliga existensen. (Lind, 1997, s.22) 
 
Dagligen utsätts människorna för flera tusentals olika sinnesintryck. För att 
kunna hantera all information som människan utsätts för har sinnesorganen 
lärt sig att välja ut den information som människan ger mest uppmärksamhet 
till. Den information som tas in sorteras upp i en särskild ordning för att 
senare göras förstådd samt få innebörd. Tolkningen av informationen 
påverkas av människornas attityder, värderingar, motiv och tidigare 
erfarenheter. Tolkningen påverkas även av den karaktär som informationen 
har. (Fill, 2002, s.63) 
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Perception är en avgörande faktor för kommunikationsprocessen mellan en 
sändare och en mottagare. Det kan även påstås att perception är en allvarlig 
konsekvens vid kommunikationsprocessen då det är den som bestämmer 
vilken information som får tränga in i mottagarens huvud samt hur 
informationen senare ska tolkas. (Lind, 1997, s.22) 
 
De sinnesintryck som en mottagare får i början av en kommunikation ligger i 
grunden för mottagarens perception. Då perceptionen främst försöker att 
förstärka de intryck och uppfattningar som redan finns i människan är det 
viktigt att skapa ett så bra första intryck som möjligt i en kommunikation. 
(Lind, 1997, s.22) 
 

3.3.2 Attityder 

Tidigare erfarenheter som förbinder tankar och beteende sätter sin grund för 
människors attityder (Fill, 2002, s.76). Inom marknadsföring kan attityder 
innebära en förkastning eller mottagning av produkter, tjänster och andra 
marknadsrelaterade förhållanden. Attityder medför således att konsumenters 
beteende ändras och påverkar konsumenters omdöme. (Brassington & 
Pettitt, 2006, s.122) 
 
De mänskliga attityderna formas genom tre komponenter som sätts samman 
och går ut på att människor lär sig, känner efter och gör något. Den kognitiva 
komponenten handlar om lärande som formar konsumenters attityder. Vidare 
handlar komponenten även om mängden kunskap och tilltro som 
konsumenter har avseende en produkt eller produktens attribut. Den 
emotionella komponenten berör konsumenters positiva och negativa känslor 
angående en produkt. (Fill, 2002, s.76) Eftersom komponenten spelar på 
människans känslor kan marknadsföring signalera olika slags känslor som 
konsumenter kan förknippa produkten med. Ibland kan den emotionella 
komponenten övervinna den kognitiva då människor ofta konsumerar något 
som de på ett förnuftigt plan är medvetna om är skadligt, men som de ändå 
föredrar. (Brassington & Pettitt, 2006, s.122) Den slutliga komponenten, 
nämligen den konnotativa, belyser människors benägenhet att anamma ett 
visst beteende (Fill, 2002, s.76). Komponenten beskriver sambandet mellan 
attityder och beteenden och är den komponent som är mest intressant för 
marknadsförare att studera eftersom den inte enbart visar på konsumentens 
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attityd till en viss produkt utan även attityden till själva köpet av produkten, 
det vill säga beteendet (Brassington & Pettitt, 2006, s.123). 
 
Jim Blythe (2000, s.9) beskriver sambandet mellan de tre komponenterna på 
ett bra sätt och menar att attityder formas genom konsumenters bearbetning 
av information, vilket leder till en kognitiv och emotionell reaktion som 
sedan kan vidareutvecklas till konnotation och ett specifikt beteende hos 
konsumenten. 
 

3.3.3 Informationsbearbetning  

Informationsbearbetning är starkt kopplat till konsumenters engagemang och 
intresse för produkten i fråga som marknadsförs. Intresset kan visa sig vara 
negativt i den benämningen att konsumenter väljer att stöta bort information 
som inte är relevant för dem, något som betecknas som selektiv perception. 
Genom perception kan konsumenter välja och selektera den information som 
de vill uppfatta från omgivningen. På grund av den enorma mängden 
information väljer konsumenter oftast att ta till sig information som verkar 
vara mest angelägen och intressant. (Blythe, 2000, s.8) 
 
Den kognitiva teorin menar att det finns två typer av informationskällor, den 
interna och den externa. Extern information framkommer exempelvis genom 
reklam medan den interna informationen redan finns lagrad i konsumenters 
minne. (Fill, 2002, s.58) Minnesförmågan spelar en viktig roll i 
konsumenters informationsbearbetningsprocess. Den gör det möjligt för 
konsumenter att lagra information för att sedan kunna ta del av 
informationen när det behövs. Konsumenter har generellt lättare att bibehålla 
nyinkommen information om den kan associeras till den information som 
redan finns i deras minne. (Solomon, 1994, s.124) Konsumenters 
informationsbearbetning beror även till stor del på deras attityder och 
personlighet såväl som perception och inlärningsförmåga. Även omgivande 
faktorer är väsentliga att beakta vid informationsbearbetningsprocessen. 
(Fill, 2002, s.59) 
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4. Empiri och analys 
Kapitlet innehåller en sammanställning av vår empiriska undersökning samt 
analys av undersökningens resultat. Vi har valt att ställa samman empirin 
och analysen i ett kapitel för att åstadkomma en god överblickbarhet. 
Kapitlets struktur är uppdelad i fyra huvudsakliga avsnitt, ett som 
inledningsvis behandlar intervjuns utformning och tillvägagångssätt 
samt grupperingen av respondenter. I resterande avsnitt behandlas 
respektive reklamannons empiriskt samtidigt som empirin analyseras. 
 

Inledning 

Den empiriska undersökningen innefattar totalt åtta respondenter, varav fyra 
kvinnor och fyra män. Utav hänsyn till flera av våra respondenters önskemål 
har vi valt att inte redogöra för respondenternas namn. Vid intervjuerna har 
respondenterna introducerats för tre olika reklamannonser. Val av annonser 
har skett utifrån vår egen bedömning och vi valde de annonser som vi själva 
ansåg var intressanta. Annonserna medföljer som en bilaga i uppsatsen 
tillsammans med en intervjuguide.  
 
 
4.1 Intervjuns utformning och gruppering av 
respondenter 

Vi har i vår empiriska studie valt att inte utgå från någon specifik 
kommunikationsmodell med anledningen av att faktorer som brus, 
expertisområde och feedback är svåra att identifiera i vår undersökning. 
Istället har vi inriktat oss på huvuddragen i kommunikationsmodellerna och 
specificerat oss särskilt på mottagarens tolkning av budskap. Även om 
sysselsättning är en huvudvariabel som studerats i undersökningen är det 
svårt att gruppera respondenterna i enlighet med deras sysselsättning, då den 
är varierande. Vi har därför valt att i presentationen av empirin gruppera 
respondenterna enligt utbildningsnivå eftersom det är en gemensam variabel 
för respondenterna. Grupperingen gäller för presentationen av empiri 
avseende samtliga annonser och möjliggör även en lättare analys av det 
empiriska resultatet.  I övrigt är också intervjun grupperad i tre delar där 
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respondenterna utvärderade annonsen enligt kriterierna innehåll, bild och 
text samt budskap.  
Intervjuguide återfinns som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.  
 
Följande respondenter har intervjuats: 
 
Grupp A: Respondenter med högre utbildningsnivå  
Man, 50 år, akademiskt utbildad inom företagsekonomi  
Sysselsättning: Personlig assistent 
 
Man, 36 år, akademiskt utbildad inom vården 
Sysselsättning: Ambulanssjukvårdare 
 
Kvinna, 43 år, akademiskt utbildad inom tandvård 
Sysselsättning: Tandläkare 
 
Kvinna, 30 år, akademiskt utbildad inom sociologi 
Sysselsättning: Föräldraledig 
 
Grupp B: Respondenter med lägre utbildningsnivå 
Man, 32 år, ickeakademiskt utbildad 
Sysselsättning: Brevbärare 
 
Man, 43 år, ickeakademiskt utbildad 
Sysselsättning: Lagerarbetare 
 
Kvinna, 34 år, nypåbörjad akademisk utbildning inom företagsekonomi 
Sysselsättning: Studerande 
 
Kvinna, 50 år, ickeakademiskt utbildad  
Sysselsättning: Omvårdnadspersonal 
 

4.1.1 Innehåll 

Respondenterna fick inledningsvis beskriva annonsen avseende dess innehåll 
i form av färger, objekt och eventuella symboler. De fick även redogöra för 
om annonsens innehåll förmedlade någon känsla eller sinnesstämning och 



                                             Empiri och analys 
 

36 

berätta om deras uppfattning av annonsens innehåll samt vilken del av 
annonsen som var mest utmärkande.   
 

4.1.2 Bild och text 

I den andra fasen av utvärderingen av annonsen fick respondenterna tala om 
vad de ansåg var mest utmärkande med annonsen, texten eller bilden. De 
svarade även på frågor rörande textens och bildens sammanhang samt om 
text och bild förmedlar samma känsla och budskap. Respondenterna fick 
även svara på frågor angående helhetsintrycket som bild och text 
åstadkommer samt om text och bild är beroende av varandra eller kan 
existera utan varandra, men ändå förmedla samma budskap.  
 

4.1.3 Budskap 

Slutligen fick respondenterna svara på frågor rörande annonsens budskap. 
Till att börja med berättade respondenterna om de uppfattade vem som var 
annonsören och vad annonsen ville förmedla. Respondenterna fick även 
frågor angående annonsens implicita och explicita värderingar som de kunde 
urskilja i annonsen. Därefter redogjorde respondenterna för om annonsens 
budskap förmedlas på ett tydligt eller indirekt sätt och om de ansåg sig ha 
tolkat annonsens innebörd på det sätt som annonsören avsett. Slutligen var vi 
också intresserade av att veta om annonsen fångade respondenternas intresse 
och vem respondenterna ansåg att annonsen riktade sig till.  
 
 
4.2 Empiri och analys av Annons 1 – Jysk   

Annonsen återfinns som bilaga 2 i slutet av uppsatsen. 
Intervjuguide återfinns som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.  
 
Lind (1997) pekar på väsentligheten av ett bra första intryck eftersom de 
sinnesintryck som en mottagare får i början av kommunikationen lägger 
grunden för mottagarens perception. Därför har vi inledningsvis i 
undersökningen frågat respondenterna vilken känsla och sinnesintryck som 
annonsen inger. Meningarna är delade i den första gruppen respondenter, 
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grupp A. De kvinnliga respondenterna menade att annonsen ger ett positivt 
och avslappnande första intryck medan männen var mer negativa till 
annonsen och beskrev den som alltför enkel och amatörmässig. 
Respondenterna i grupp B var alla eniga om att annonsen förmedlade en 
positiv känsla och ett bra första intryck. Enligt Lind (1997) är perception en 
avgörande faktor för kommunikationsprocessen mellan sändare och 
mottagare och bestämmer hur informationen ska tolkas. Kanske är det på 
grund av det negativa första intrycket som männen i grupp A förkastade 
annonsen, medan resterande respondenter i båda grupperna som fick ett gott 
första intryck var positivt inställda till annonsen. Fill (2002) menar att 
tolkning av information påverkas av människornas attityder, värderingar, 
motiv och tidigare erfarenheter. Samtliga respondenter i båda grupperna var 
eniga i sin tolkning av annonsens budskap och menade att det framgår 
tydligt att syftet var att sälja en soffa. Huruvida det är respondenternas 
attityder, värderingar eller motiv som lett till tolkningen är oklart, men vi 
kan tydligt urskilja att tolkningen av annonsen inte skiljer sig åt mellan de 
olika gruppernas utbildningsnivå. Det är betydande att påpeka att samtliga 
respondenter menade att annonsen var enkel och vanlig, inte på något sätt 
unik utan snarare ofta förekommande. Precis som Fill (2002) menar att 
tolkning dels beror på egna erfarenheter verkar det i vårt fall vara så att 
respondenterna är bekanta med sådana typer av annonser och att de därför 
delar liknande tolkning. Här ser vi även en likhet med Solomons (1994) 
mening om att minnesförmågan spelar en väsentlig roll i 
informationsbearbetningsprocessen. Respondenterna hade tidigare kommit i 
kontakt med liknande reklam och hade lättare att referera annonsen till 
tidigare erfarenheter.  
 
Blythe (2000) menar att konsumenters intresse och engagemang är faktorer 
som starkt påverkar informationsbearbetningen och medför att irrelevant 
information stöts bort. Samtliga respondenter i grupp A, ansåg att annonsen 
inte var intressant utav anledningen att de inte var i behov av produkten. 
Majoriteten respondenter i grupp B delade samma uppfattning. En av 
respondenterna fattade tycke för annonsen och förklarade att hon var i behov 
av en soffa. Vi observerade att samma respondent noggrant läste igenom 
hela annonsen, något som de andra respondenterna inte gjorde. Det framgår 
tydligt att relevans är ett starkt ledord för anammandet av ett budskap, men 
att enbart relevansen i sig inte har någon påverkan på tolkningen av 
budskapet. Det grundar vi på att samtliga respondenter tolkade budskapet 
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likadant trots att majoriteten av dem ansåg att annonsen i deras fall var 
irrelevant.  
 
Hallin och Hallström (2003) menar att reklambudskap kräver att det tydligt 
framgår vem sändaren av budskapet är. Samtliga respondenter i båda 
grupperna uppfattade omgående vem som var annonsören. Trots att samtliga 
respondenter var eniga om att annonsens syfte var att sälja en soffa visade 
respondenterna i grupp A en kritisk inställning på frågan om de uppfattat 
budskapet så som annonsören avsett. Flera respondenter i grupp A menade 
att annonsören kanske inte bara vill sälja soffan utan snarare locka kunder 
till butiken. Respondenterna i grupp B ansåg inte att annonsören hade en 
bakomliggande tanke med annonsen förutom det självklara; att sälja en 
soffa. Trots att alla respondenter var säkra på sin tolkning av annonsen visar 
respondenterna i grupp A en tendens till en djupare eftertanke, något som 
visar sig i deras öppensinnade uppfattning om att deras tolkning inte är den 
enda rätta.  
 
Bergström (2001) menar att text och bild harmoniskt kan samspela men 
också skapa motsättningar som medför att mottagaren måste försöka foga 
samman samt tolka text och bild. Våra respondenter i båda grupperna var 
eniga om att annonsens text och bild var överensstämmande och ingav en 
styrka till helhetsintrycket. Skillnader framstod mellan grupperna då 
samtliga respondenter i grupp A menade att text och bild inte kan existera 
utan varandra och förmedla samma budskap. Majoriteten av respondenterna 
i den andra gruppen menade på skillnaden, nämligen att budskapet inte 
förändras om text och bild separeras. Här kan vi se tydliga skillnader i 
tolkningen hos de olika respondentgrupperna, skillnader som kan ha sin 
grund i deras olika utbildningsnivåer. Emellertid är det svårt att exakt uttala 
sig om att meningsskiljaktigheterna beror på respondenternas 
utbildningsnivå. Som vi tidigare påpekade är tolkningen beroende av ett 
antal olika faktorer. Om sysselsättning är en faktor av betydelse vid 
respondenternas tolkning är svårt att avgöra. Däremot är det högst troligt att 
sysselsättningen har en inverkan på tolkningen som vi inte lyckats uppfatta i 
det här fallet.   
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4.3 Empiri och analys av Annons 2 – Apoteket 

Annonsen återfinns som bilaga 3 i slutet av uppsatsen. 
Intervjuguide återfinns som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.   
 
Bergström (2001) menar att den känsla som annonsen framkallar främst 
framkommer från visuella komponenter som form, bild och färg. Den 
visuella påverkan på mottagarnas känsla för annonsen märks tydligt hos våra 
respondenter. Åsikterna hos respondenterna var betydligt liknande och 
flertalet respondenter menade att barnen och den gröna naturen ingav en 
känsla av avslappning och ro vilket de mer specifikt associerade till 
årstiderna vår och sommar. På frågan om vad som var mest utmärkande med 
annonsen är det viktigt att poängtera att respondenter som är verksamma 
inom vårdsektorn, oavsett deras utbildningsnivå, främst fokuserade sig på 
barnen på bilden när de skulle besvara frågan. Resterande respondenter 
uttryckte sig istället om naturen och den gröna färgen. Skillnaderna verkar 
ha sin grund i respondenters olika sysselsättning där de respondenter som 
arbetar med människor också har en tendens att främst fokusera sig på de 
mänskliga faktorerna av annonsen.  
 
Bergström (2001) påpekar att bilder och text förekommer i ett sammanhang 
där bilden antingen kan upprepa det som texten säger eller också tala ett 
annorlunda språk än texten. Initialt svarade samtliga respondenter i grupp A 
att bild och text inte var sammanhängande. Efter att ha studerat annonsen 
noggrannare ändrade de uppfattning och menade att bild och text faktiskt 
hörde ihop. En kvinnlig respondent menade att det är vanligt att barn och 
ungdomar får vårtor och om de behandlas så kan barnen ha lika roligt som 
barnen på annonsen. En annan kvinnlig respondent menade att annonsen var 
kompetent och att den frambringade ett vanligtvis obehagligt uttryck till 
något mer positivt. Männen i grupp A menade att bilden och texten var 
sammanhängande på ett indirekt sätt. Samtliga respondenter i gruppen 
menade att text och bild inte förmedlar samma känsla var och en för sig och 
att de inte kan existera utan varandra och fortfarande delge samma budskap. 
Däremot var respondenterna eniga om att bild och text tillsammans stärker 
helhetsintrycket. Respondenterna i grupp B ansåg också att bilden var mest 
utmärkande i annonsen och att texten var mindre tydlig. Alla respondenter i 
gruppen menade att det inte fanns något sammanhang mellan text och bild 
och att de inte kunde förstå hur text och bild stämde överens. En respondent 
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påpekade tveksamt att text och bild kanske förmedlade samma känsla, 
nämligen att det är skönt att vara utan vårtor. Samtliga respondenter även i 
grupp B ansåg att text och bild utan varandra inte förmedlade samma 
budskap.  
 
Det framgår tydligt att tolkningen av textens och bildens sammanhang skiljer 
sig åt mellan de olika grupperna. Skillnaderna i tolkningen kan bero på 
respondenternas utbildningsnivåer men de kan även vara präglade av 
respondenternas egna attityder och värderingar. Den mest påtagliga 
skillnaden enligt vår mening är graden av reflektion. Respondenterna i grupp 
A visar en hög grad av eftertanke medan majoriteten av respondenterna i 
grupp B ger störst vikt till det första intrycket som verkar prägla deras 
tolkning betydligt.  
 
Enligt Dahlén och Lange (2003) kräver en lyckad marknadskommunikation 
god kännedom om marknadskommunikationens beståndsdelar, nämligen 
målgrupp, budskap och kanal. Det krävs även kunskap om hur 
beståndsdelarna relateras till varandra. Dessutom är det viktigt att identifiera 
en passande målgrupp för marknadskommunikationen samt utforma 
reklambudskapet på ett sätt som tilltalar målgruppen. Vi kan utifrån vår 
empiriska undersökning av den här annonsen uttala oss om att 
marknadskommunikationen inte varit särskilt lyckad då majoriteten av våra 
respondenter inte fullständigt uppfattade budskapet. De ansåg sig själva inte 
vara en del av målgruppen, vilket ytterligare kan ha bidragit till det dåliga 
anammandet av budskapet. Som annonsens målgrupp identifierade 
respondenterna två huvudgrupper; ungdomar och föräldrar. 
  
I vår empiriska undersökning framgick det att respondenterna i grupp B 
ansåg att annonsens budskap framgick tydligt. Gruppen menade även att de 
har tolkat budskapet såsom annonsören avsett. En framstående skillnad är att 
respondenterna i grupp A tror sig ha tolkat budskapet rätt. Däremot fanns en 
osäkerhet hos respondenterna och de menade att annonsören kanske hade en 
annan avsikt med annonsen vilket gör budskapet svårt att tolka. En av 
respondenterna i grupp A uttryckte att den tydliga delen av budskapet var att 
produkten fanns att köpa på apoteket. Däremot ansåg respondenten att 
annonsen innehöll fler budskap som varje mottagare själv fick tyda. Fill 
(2002) menar att en förutsättning för att en mottagare ska tolka ett budskap 
så som sändaren avsett, är att sändaren är säker på att det budskap som 
skickas till mottagaren är kodat på rätt sätt. Osäkerheten kring avsett 
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budskap hos respondenterna i grupp A kan ha sin grund i att budskapet inte 
är korrekt kodat från sändarens sida för att passa just den här målgruppen, 
men det kan även röra sig om personliga faktorer hos mottagarna. Att 
respondenterna i grupp A är osäkra på om de har tolkat avsett budskap rätt 
behöver inte innebära något negativt. Det kan istället röra sig om en 
framstående förmåga till kritiskt och reflekterande tänkande där 
respondenterna mer eller mindre inser att deras tolkning inte behöver vara 
den rätta eller avsedda.  
 
Ännu en väsentlighet som tyder på kritisk tänkande hos respondenterna i 
grupp A är uppfattandet av annonsören. Enligt Hallin och Hallström (2003) 
krävs det att det tydligt framgår vem sändaren av budskapet är i ett 
reklambudskap. Till skillnad från respondenterna i grupp B som samtliga 
menade att Apoteket var annonsören, var respondenterna i grupp A 
förhållandevis osäkra på annonsörens ursprung. Samtliga i gruppen 
påpekade att produkten fanns tillgänglig på Apoteket men menade vidare att 
den egentliga annonsören kunde vara någon annan, exempelvis Allderma  
eller TRANS-VER-SAL. 
 
Blythe (2000) menar att intresset, som är en av de grundläggande faktorerna 
vid informationsbearbetning, kan visa sig vara negativt och leda till att 
konsumenter väljer att stöta bort information som inte är relevant för dem. 
Vi ser här en tydlig koppling med vårt empiriska resultat där samtliga 
respondenter, oavsett utbildningsnivå och sysselsättning, menade att 
annonsen inte innehöll något av intresse för dem då de inte hade något behov 
av produkten. Således var annonsens budskap inte relevant för 
respondenterna som inte hade något intresse av att bearbeta informationen 
vidare.  
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4.4 Empiri och analys av Annons 3 – Radisson SAS 

Annonsen återfinns som bilaga 4 i slutet av uppsatsen. 
Intervjuguide återfinns som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.  
 
Blythe (2000) menar att kommunikationsprocessen störs av olika slags 
hinder som förekommer och förhindrar en fullkomlig kommunikation 
människor emellan. Enligt vår undersökning tycks flera slags hinder 
förekomma som påverkar respondenternas tolkande av budskap. Någon 
enhetlig tolkning hos de respektive grupperna påträffades inte. 
Respondenterna i båda grupperna hade väldigt delade meningar kring 
annonsens budskap, värderingar och samspelet mellan text och bild. 
Eftersom det inte framkom några gemensamma uppfattningar i 
respondenternas svar är det svårt att härleda deras tolkning av budskapet till 
den gemensamma faktorn utbildningsnivå. Det kan istället röra sig om andra 
hindrande faktorer som påverkar tolkningen. Burton och Dimbleby (1999) 
påvisar hindrens olika karaktär och menar att psykologiska hinder, som hör 
samman med de mänskliga emotionella processerna, är starkt kopplade till 
mottagarens attityder, värderingar och övertygelser. En kvinnlig respondent 
påpekade starkt att annonsen framkallade en motbjudande känsla och att hon 
kände sig upprörd. Respondenten menade att annonsen anspelade på sex och 
prostitution på hotellrummen. Det framgår tydligt att tolkningen av annonsen 
präglats av respondentens personliga värderingar och attityder till ämnena i 
fråga. Ett flertal andra respondenter, såväl manliga som kvinnliga, pekade på 
liknande egenskaper hos annonsen, även om de inte uttryckte det med 
samma bestörtning som vår föregående respondent. De använde istället ord 
som förförisk och lockande med en känsla av sensualitet och sexualitet. 
Ännu en respondent menade att annonsen propagerade för prostitution men 
att det var en långsökt tolkning av annonsen. En annan respondent menade 
att annonsen var reklam för trendiga och lyxiga hotell. Som en drastisk 
kontrast menade andra respondenter att annonsen var en reklam för sängar, 
vilket fick oss att undra om de hade uppfattat vem annonsören var. Det 
visade sig att flera respondenter i både grupp A och B inte hade lagt märke 
till företagets logotyp.  De som faktiskt hade uppfattat företagets logotyp 
menade att Radisson SAS är ett seriöst och framstående företag, men att 
reklamen inte alls förmedlade samma budskap.  
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Enligt Burton och Dimbleby (1999) uppstår även semantiska hinder som 
framkommer när orden i budskapet används felaktigt vilket försvårar 
betydelsen i orden och bidrar till att kommunikationen blockeras. 
Respondenterna som ansåg att annonsen anspelade på sexualitet var särskilt 
kritiska till annonsens slogan och menade att den förvrängde annonsens 
budskap samt att den i kombination med bilden gav fel helhetsintryck. 
Respondenter som ansåg att annonsen var reklam för sängar menade istället 
att annonsens slogan var påhittig, kreativ och utmärkande.  
 
Fill (2002) påpekar att attityder bland annat formas av kognitiva 
komponenter som handlar om lärande och mottagarnas tilltro till en produkt, 
men även av emotionella komponenter som berör mottagarnas positiva och 
negativa känslor angående produkten. Brassington och Pettitt (2006) menar 
att marknadsföring kan signalera olika slags känslor som konsumenter kan 
förknippa produkten med. Författarna menar även att den emotionella 
komponenten ibland kan övervinna den kognitiva. Vår empiriska 
undersökning visade att respondenternas känslor angående annonsen var 
blandade. Hos flertalet respondenter var den emotionella reaktionen på 
budskapet starkare än den kognitiva då respondenterna menade att annonsen 
inte förmedlade den professionalism som de ansåg att företaget i övrigt står 
för.  
 
Respondenternas attityder tycks vara en väsentlighet i deras tolkning av 
annonsens budskap. Oavsett hur respondenterna tolkade budskapet ansåg de 
att bild och text tillsammans stärkte det helhetsintrycks som annonsen 
framkallade. Bergström (2001) menar att bild och text kan samspela för att 
stötta varandra men också skapa mottsättningar i budskapet. Samtliga 
respondenter såg en koppling och ingen motsättning mellan text och bild och 
trots det blev tolkningen av budskapet betydligt avvikande. Betydande är 
också respondenternas åsikt om huruvida de hade tolkat annonsen såsom 
annonsören avsett. Trots att annonsen hos några av respondenterna 
framkallade motstridiga känslor kunde de flesta respondenter i slutändan ena 
sig om att deras tolkning av annonsen inte stämde överens med annonsörens 
egentliga avsikt. De som ansåg att annonsens innehåll refererade till 
sexualitet och prostitution menade att det säkerligen inte var så annonsören 
hade avsett men att annonsen ändå framstår som en lockelse. Respondenter 
som istället ansåg att annonsen var reklam för sängar insåg sitt fel och 
menade att annonsen uppfattades som förbryllande. Bergström (2001) menar 
att tolkning av budskap kan vara svårt och att det är med hjälp av kontexten 
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som budskap kan nå fram till mottagaren. En anledning till att 
respondenternas tolkning av budskapet gick isär kan beror på att de inte 
uppfattade samma kontext i budskapet. Vi kan inte påstå att skillnaderna i 
tolkningen beror på respondenternas utbildningsnivå, sysselsättning, ålder 
eller kön då tolkningarna varierade mellan respektive respondent.  
 
Brassington och Pettitt (2006) beskriver Schramms kommunikationsmodell 
som framför att uppfattningen av ett budskaps innebörd påverkas av att 
sändaren och mottagaren delar liknande kunskap som hänförs till budskapet. 
Vår empiriska undersökning visar att sändaren och mottagarna troligtvis inte 
delar samma kunskap, vilket kan ha bidragit till den varierande tolkningen 
av budskapet. Följaktligen kan det även vara så att våra respondenter inte 
tillhör Radisson SAS tänkta målgrupp. Dahlén och Lange (2003) menar att 
det är grundläggande att identifiera den målgrupp som 
marknadskommunikationen vänder sig till och att därefter utforma 
budskapet på ett sätt som tilltalar målgruppen. Våra respondenter 
identifierade affärsmän som annonsens tänkta målgrupp, en målgrupp som 
samtliga menar inte innefattar dem själva. 
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5. Slutsatser och diskussion 
I kapitlet behandlar vi studiens slutsatser av empiri och analys för att 
slutligen illustrera dem i en kort och överskådlig sammanfattning som syftar 
till att åskådliggöra de väsentliga delarna av kapitlet. Vi för även en 
kontinuerlig diskussion över vad som har varit mest utmärkande i 
respondenternas tolkning av de olika annonsernas budskap både på 
individnivå och på gruppnivå. 
 
Hur påverkar mottagarnas utbildningsnivå och sysselsättning deras 
tolkning av olika reklambudskap och vilka skillnader framträder i 
tolkningen beroende på mottagarens utbildningsnivå och sysselsättning? 
 
Eftersom studien syftar till att undersöka hur faktorer som utbildningsnivå 
och sysselsättning påverkar mottagarnas tolkning av reklambudskapet samt 
om det finns likheter och skillnader i tolkningen beroende på utbildningsnivå 
och sysselsättning, tänker vi främst inrikta oss på vilka konsekvenser 
faktorerna medför till mottagarnas tolkning. Det kan påtalas att 
utbildningsnivå och sysselsättning tycks bidra väsentligt till tolkningen, även 
om det inte alltid går att dra exakta paralleller till de två faktorerna i vår 
empiriska undersökning. Beroende på vilken typ av annons det handlar om 
har respondenternas tolkningar varierat på ett sätt som inte varit hänförligt 
med deras utbildningsnivå och sysselsättning. Den första annonsen, som ses 
som en typisk säljannons och som våra respondenter hade lätt att känna igen, 
tolkades relativt liknande av samtliga respondenter oavsett utbildningsnivå 
och sysselsättning. Det tyder på att budskap som är ofta förekommande och 
liknande i sin utformning har en tendens till en likartad tolkning oberoende 
av de variabler som vi specifikt har studerat. Istället kan tolkningen av 
sådana budskap ha sin grund i respondenternas tidigare erfarenheter som 
leder till att de har något att referera budskapet till.  
 
Vi har uppmärksammat att sysselsättningen är betydande vid 
respondenternas tolkning av profilannonser, det vill säga annonser som 
profilerar och formar ett företag utan att nödvändigtvis i annonsen visa den 
produkt som de marknadsför. I den empiriska undersökningen av Apotekets 
annons (se bilaga 3) visade det sig att respondenter som arbetade inom 
vårdsektorn, oberoende av deras utbildningsnivå, till att börja med 
uppmärksammade människorna på annonsen, något som de andra 
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respondenterna initialt inte gjorde. Slutsatsen av observationen kan vara att 
sysselsättningen, som är en betydlig del av människors vardag och präglar 
deras liv, visar sig i tolkningen av budskap genom att respondenterna 
uppmärksammar faktorer som ligger närmast de själva och deras dagliga 
rutiner.   
 
Vår empiriska undersökning har även visat att tolkningen av annonser, vars 
budskap är otydligt och kan tydas som förvridet, tycks ha sin grund i 
mottagarnas attityder och värderingar. Våra respondenters skiftande 
tolkningar av den sista annonsen (se bilaga 4) gav oss inga indikationer på 
att deras tolkning framkommit utifrån deras utbildningsnivå eller 
sysselsättning. Tolkningarna särskiljde sig mellan de två 
respondentgrupperna samt även sinsemellan respondenterna i respektive 
grupp. Dessutom kunde vi inte urskilja något samband i tolkningen mellan 
de båda könen eller de olika åldersgrupperna.  Många respondenter pekade 
på att annonsen kunde ha underliggande värderingar, något som kanske hör 
samman med respondenternas egna attityder och värderingar. Slutsatsen som 
vi kan härleda utifrån den empiriska undersökningen samt analysen är 
således att oklara budskap har en tendens att tolkas utifrån attityder och 
värderingar, något som kan ha sin grund i att mottagarna har svårt att hitta 
någon annan påverkande faktor för att tyda otydliga budskap. Istället blir det 
lättare att utgå från de egna attityderna vid fastställandet av budskapets 
betydelse. Budskap som är tydligare i sin framtoning tycks ha en annorlunda 
tolkningsprocess där mottagarna utgår från andra faktorer än attityder och 
värderingar. Det kan istället röra sig om tidigare erfarenheter, ålder, kön, 
utbildningsnivå och sysselsättning.    
 
Något som var påtagligt under observationen av intervjuerna är det faktum 
att högutbildade respondenter tar sig mer tid att verkligen beakta annonsen 
och studera den innan de uttalar sig och besvarar frågorna. Respondenter 
med lägre utbildning besvarade frågorna snabbt och självsäkert utan någon 
vidare reflektion kring annonsen i fråga, medan de högutbildade 
respondenterna ifrågasatte sina svar och menade att saker kunde förhålla sig 
på ett annat sätt än bara det som de själva uttrycker och ser i annonsen. 
Slutsatsen blir att en högre utbildningsnivå leder till en större analytisk 
förmåga att tolka omgivningens budskap. Vi anser inte att högre utbildade 
mottagare analyserar och kritiskt granskar alla budskap som de utsätts för. 
Istället anser vi, efter vår empiriska undersökning, att högre utbildade 
mottagare vid tillfrågan gör en grundligare utvärdering och visar tecken på 
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kritisk granskning av såväl det budskap som de utsätts för samt sin egen 
tolkning av budskapet. Vi grundar vårt tankesätt på vår egen mening om att 
högre akademiska utbildningar eftersträvar att väcka en reflekterande och 
analyserande förmåga hos studenterna, något som tycks prägla dem även 
senare i livet.  
 
Under sammanställningen och analysen av det empiriska resultatet har vi 
eftersträvat att se på samspelet mellan del och helhet, där delen utgörs av de 
enskilda individerna samt den grupp som de tillhör och där helheten utgörs 
av samtliga respondenter och samtliga faktorer som kan tänkas bidra till 
tolkningen av budskap. Vi har uppmärksammat att del och helhet många 
gånger hör ihop och att det inte nödvändigtvis bör särskiljas från varandra 
utan istället utgöra en förutsättning för varandra. Vi har observerat 
framstående likheter och skillnader mellan respondenternas tolkningar på 
både gruppnivå och individnivå. De högst individuella tolkningarna där vi 
inte kunde se någon koppling till vare sig utbildningsnivå eller sysselsättning 
ser vi som ett betydande bidrag till helheten. Inte minst anser vi att de 
individuella tolkningarna är en helhet i sig som representerar vårt empiriska 
forskningsobjekt.    
 
Vår förståelse är att problemområdet som vi undersökt är väldigt komplext 
och vi inser att det finns fler faktorer än bara de vi har undersökt som 
påverkar mottagarnas tolkning av reklambudskap. Vi har även 
uppmärksammat att det är en kombination av mottagarens olika egenskaper 
som lägger grunden för tolkningen. Därtill har situationen och budskapets 
utformning visat sig vara ledande för hur starkt respektive egenskap betonas 
vid tolkningen. Att arbeta med fallstudier har givit oss en större insikt i vilka 
bakomliggande faktorer som påverkar mottagarnas tolkning av budskap samt 
hur faktorerna framträder hos respektive individ. Vi har även 
uppmärksammat generella mönster hos våra respondenter, något som givit 
oss en övergripande bild av det undersökta problemområdet, men också en 
förståelse för respondenternas tolkningar.  
 
Slutligen vill vi återge våra slutsatser i ett antal punkter för att lättare kunna 
åskådliggöra slutsatsernas sammandrag.  
 

• Mottagare uppfattar främst faktorer i ett budskap som står dem 
själva närmast och som exempelvis har en koppling till deras 
sysselsättning. 
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• Högre utbildningsnivå leder till en större analytisk och 

ifrågasättande förmåga vid tolkningen av budskap där högre 
utbildade mottagare tenderar att uppmärksamma annonsen utifrån 
fler dimensioner på grund av deras analytiska framtoning.  

 
• En framstående skillnad är att högre utbildade mottagare har lättare 

att se samband mellan text och bild, även om de inte på ett direkt sätt 
hör ihop. 

 
• Ofta förekommande och likartade budskap tenderar att tolkas 

liknande av olika mottagare, något som kan ha sin grund i referenser 
till tidigare erfarenheter. 

 
• Otydliga budskap har en benägenhet att tolkas utifrån mottagarens 

attityder och värderingar, något som kan ha sin grund i bristen på 
tidigare referenser. 

 
• Det finns inte enbart en faktor som påverkar tolkningen av budskap. 

Det är istället en kombination av faktorer som har olika betoning och 
betydelse i tolkningen beroende på situation och budskapets 
utformning. 
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6. Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom studien är begränsad i sin omfattning kan den inte ses som 
komplett utan snarare som en förstudie och ett underlag för kommande 
undersökningar. För att djupare undersöka huruvida utbildningsnivån och 
sysselsättningen är betydande vid tolkningen av reklambudskap bör en mer 
omfattande studie genomföras. Det hade även varit intressant att specifikt 
klassificera flera yrkesgrupper och jämföra dem för att således indikera på de 
olika sysselsättningarnas påverkan på tolkningen av budskap. 
 
Då vi har uppmärksammat tendenser till analytisk tänkande främst hos högre 
utbildade respondenter anser vi att det även hade varit intressant att 
undersöka huruvida den analytiska förmågan verkligen beror på 
utbildningsnivån eller om det är något personligt som varje individ själv 
utvecklar. 
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7. Tillförlitlighetsutvärdering  
Studiens validitet är något som kan diskuteras. Vi har ideligen strävat 
efter att utforma tillförlitliga frågor och vi har även testat frågeformuläret 
på några testrespondenter för att undvika instrumentfel. Däremot är vi 
medvetna om andra mätfel kan uppstå och vi har ingen garanti att våra 
respondenters svar är helt sanningsenliga och överensstämmande med 
den egentliga verkligheten. Genom att inte ställa ledande och alltför 
personliga frågor har vi strävat efter att inte själva påverka 
respondenterna genom vårt beteende och våra åsikter. Det tror vi också 
har bidragit till att stärka studiens inre validitet. Något som tyvärr kan 
tänkas ha sänkt studiens validitet är att flera av våra respondenter avböjde 
inspelningar av intervjuerna. Det i sin tur har satt större press på oss att 
verkligen notera och förstå respondenternas svar.  
 
Efter en kritisk granskning av vår undersökning är det viktigt att påpeka 
att de slutsatser som har framkommit inte kan ses som allmänna och 
således kan vår induktiva ansats inte formulera generella teorier om den 
empiriska verkligheten. Slutsatserna speglar den specifika situationen och 
är starkt förknippade med de forskningsobjekt som undersökts och kan 
inte överföras vidare utanför studiens gränser. Därav är också studiens 
externa validitet väldigt låg.  
 
Vi anser att reliabiliteten i vår studie är tämligen låg då det råder 
osäkerhet kring huruvida identiska resultat skulle uppkomma om studien 
genomfördes vid ett annat tillfälle. Vi är av tanken att en ständig 
förändring av världen och människorna minskar möjligheten att 
åstadkomma samma resultat vid olika tillfällen. Däremot anser vi att vår 
noggrannhet genom studiens gång samt den grundliga dokumentationen 
av intervjuer med respondenterna har bidragit till att stärka studiens 
reliabilitet.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Frågeformuläret användes vid intervjuer med respondenterna.  
 
Intervju ID 

• Ålder 
• Kön  
• Utbildningsnivå 
• Sysselsättning 

 
Innehåll 
Kan du beskriva annonsen i sin helhet?  

• Innehåll 
• Färger 
• Objekt  
• Symboler 

 
Vilket intryck ger annonsen? 

• Känsla 
• Sinnesstämning 
• Uppfattning 

 
Hur uppfattar du de enskilda delarna i annonsen? 

• Vilken/vilka delar är mest utmärkande?  
• Upplever du något samspel mellan de enskilda delarna som också 

kan urskiljas och speglas i helhetsbilden? 
 
Hur uppfattar du annonsens innehåll?  

• Positivt/negativt?  
• Professionellt, seriöst, humoristiskt, etc. 

 
Bild och text 
Vilket lägger du märke till först, bild eller text? 

• Varför lägger du märke till det först? Vad är utmärkande? 
 
Anser du att texten som finns på annonsen stämmer överens med bilden? 

• Är text och bild sammankopplade? 
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• Förmedlar de samma budskap/känsla? 
• Tror du att text och bild tillsammans stärker helhetsintrycket? 
• Kan de existera utan varandra och ändå förmedla samma 

budskap? 
 
Budskap 
Uppfattar du vem annonsören är? 

• Framgår det tydligt eller indirekt vem annonsören är? 
 
Kan du se vad annonsören vill sälja/förmedla genom att endast titta på 
annonsen? 

• Förmedlas budskapet tydligt eller på ett indirekt sätt? 
• Kan du urskilja explicita och/eller implicita värderingar i 

annonsen?  
 
Vad är det annonsen vill framföra?  

• Anser du att den vill sälja något? 
•  eller förmedla en känsla och ett budskap? 
• både och? 

 
Blir du intresserad av det som annonsen vill förmedla/sälja? 

• Vad fångar ditt intresse?  
• Varför/varför inte? 

 
Anser du att du förstår annonsens innebörd? 

• Tror du att annonsören har en annan avsikt med annonsen som 
skiljer sig från din tolkning?  

• Vilken? 
• På vilket sätt anser du att annonsens bild, text och symboler 

bidrar till en förståelse för annonsens innebörd?  



                                                  Bilagor 
 

 

Bilaga 2 Annons – Jysk 
 
Annonsen användes vid intervjuer med respondenterna. 
 

 



                                                  Bilagor 
 

 

Bilaga 3 Annons – Apoteket  
 
Annonsen användes vid intervjuer med respondenterna. 
 

 



                                                  Bilagor 
 

 

Bilaga 4 Annons – Radisson SAS 
 
Annonsen användes vid intervjuer med respondenterna. 
 

 



                                                                                           
 

 

Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i samband 
med högskolereformen 1977. 
Högskolans textila utbildningar har dock 
sitt ursprung redan i den Tekniska 
Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta arbete 
är en nära samverkan med företag, 
statliga myndigheter och kommuner 
både i Sverige och utomlands. 
 

Institutionen för data- och  
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
 
 

För mer information: 
Högskolan i Borås 

501 90 Borås 
Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 
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