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Sammanfattning 

Titel: Få kunden att gå hela vägen – en kvantitativ studie om hur 
reklamen för en IT-tjänst ska utformas för att tilltala föreningar i 
Sverige 

Datum:  2009-01-09 

Nivå:   Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp. 

Författare:  Anna Byström och Kani Mayi 

Handledare:  Claes Jonsson 

Syfte: Syftet med undersökningen är att beskriva hur reklamen för ett IT-
företag ska utformas så att föreningar i Sverige ska förstå och 
övertygas av dess innehåll.  

Metod: Vi har genomfört en kvantitativ undersökning bland föreningar i 
Sverige. En webbenkät skickades ut via mail till 1056 stycken 
föreningar över hela Sverige där de fick utvärdera ett reklamblad. 
Av de 1056 föreningarna ringde vi till 204 stycken och frågade om 
de kunde delta i undersökningen. Totalt deltog 259 stycken i vår 
undersökning. Undersökningen pågick under en vecka.   

Slutsatser: Resultatet visade att majoriteten av respondenterna fick en positiv 
attityd kring reklambladet. Dock drog vi ändå slutsatsen att 
reklambladet bör skrivas med så enkelt och tydligt språk som 
möjligt då språkbruket påpekades av vissa respondenter. Med detta 
menar vi att språket inte bör innehålla olika branschspecifika 
termer, som till exempel interaktiv portal. Vi menar också att 
åsikten om layouten är väldigt subjektiv och därför går det inte att 
ge någon definitiv mall för hur layouten ska utformas. Men genom 
att ha ett enklare språk samt ändra dispositionen av texten kan 
reklambladet tilltala ännu fler i målgruppen än den gör idag. Av 
resultatet drog vi även slutsatsen att engagemang, kommunikation och 
administration bör vara ord som ska framhävas och associeras till 
tjänsten. Det visades även att reklamen bör trycka extra mycket på tre 
produktattribut, eventkalender, fotogalleri och nyhetsverktyg, då dessa 
var mest populära bland respondenterna.  
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Abstract 

 

Title: Make the customer go all the way – a quantative study concerning 
how the advertisement should be designed for an IT-service in 
order to appeal to associations in Sweden.   

Date:  2009-01-09 

Level:  Bachelor Thesis in Business Administration, 15 ECTS  

Authors:  Anna Byström and Kani Mayi  

Tutor:  Claes Jonsson  

Purpose:  The purpose of this study is to investigate how an IT-company 
should present its advertisement in order for associations in 
Sweden to understand it and be convinced by its content.  

Method: We have done a quantative study amongst associations in Sweden. 
A web-based survey was sent by mail to 1056 associations 
throughout Sweden where the respondents got to evaluate a 
company’s advertisement leaflet. We called 204 of the 1056 
associations and asked them if they were willing to participate in 
the study. The total number of participants was 259. The study 
lasted for a week. 

Conclusion: According to the results a majority of the participants had a 
positive attitude towards the advertisement leaflet. However, we 
came to the conclusion that the company should use a language as 
simple and clear as possible due to the fact that some of the 
participants commented the choice of language. That is, the 
company shouldn’t use branch-specific words such as “interactive 
community”. The opinion of the layout is very subjective and it is 
therefore hard to create a specific template for the layout. 
However, by using a simpler language and changing the 
disposition of the text in the leaflet the company can reach even 
more people in the targeted group than it does today. Based on the 
results we also came to the conclusion that devotion, 
communication and administration are all words that should be 
emphasized and associated with the service. Furthermore, the 
results showed that the leaflet should stress three main product 
attributes more than others. These were event calendar, photo 
gallery and news-tool due to the fact that they were most popular 
amongst the participants.  
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1. INLEDANDE DEL 

”Det är långt ifrån så att bäst produkt vinner. Det handlar istället om att bäst 

kommunicerande produkt vinner.” (Dahlén & Lange, 2003)  

1.2 BAKGRUND 

Kommunikation är något som alltid har varit en del av människans existens. Allteftersom 
människan har utvecklats har också kommunikationen följt samma spår. TV och radio är 
vardag för många människor och ny teknik som internet har möjliggjort att människor kan 
kommunicera ännu mer effektivt med varandra både lokalt och globalt (Dahlqvist & Linde, 
2002). Den förenklade kommunikationen har också lett till att kommunikationskanalerna i allt 
större utsträckning används i kommersiella syften. Enligt siffror från Institutet för Reklam- 
och mediestatistik har mängden pengar som företag lägger ner på reklam nästan fördubblats 
på bara ett decennium, från 26,7 miljarder kronor år 1994 till 50,9 miljarder kronor år 2004 
(Åkerberg, 2006-02-09).  

På grund av det stora reklamtrycket är det omöjligt för oss konsumenter att uppmärksamma 
all information vi exponeras för dagligen och därför är det bara en del av informationen som 
vi minns. Dahlqvist och Linde (2002) menar att det stora mediebruset idag gör det svårt för 
företagen att nå konsumenten med deras budskap. De menar vidare att den vanligaste 
förklaringen till att viss reklam just lyckas är att den sticker ut och uppmärksammas. Detta 
argumenteras också av Chris Fill (2002) som poängterar vikten av att skapa innehåll i 
meddelandet så att det väcker uppmärksamhet och intresse hos konsumenterna, detta för att 
företaget ska kunna kommunicera effektivt. 

Alla branscher och företag har behov av att synas och kommunicera med konsumenter och 
den svenska IT-branschen är inget undantag. Vid sekelskiftet dalade hela industrin och antalet 
konkurser ökade lavinartat världen över. Framtiden för IT-företagen såg dyster ut och 
förtroendet var lågt (Wikipedia). IT-företagen har dock återhämtat sig på senare år och 
branschutvecklingen har varit explosivartad under senare tid. I takt med utvecklingen och 
konkurrensen har reklamens betydelse blivit allt mer märkbar.  

Allt fler företag satsar på reklam för att sticka ut i mediebruset och det kan många gånger vara 
svårt för mindre IT-företag att utforma och paketera budskap som uppmärksammas och 
mottas väl av konsumenter. 
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1.3 PRESENTATION AV FÖRETAGET OCH DESS TJÄNST 

MARConsult AB är ett litet och relativt nystartat företag inom IT-branschen. Företaget består 
av bland annat forskare och ingenjörer från Kungliga tekniska högskolan, datavetare från 
Uppsala universitet och erfarna politiker. Efter att ha undersökt kommuners, statens och 
ideella föreningars behov av att lättare kunna interagera med varandra utvecklade företaget 
tjänsten iSvea. Meningen med tjänsten är att förenkla administrationen och samverkan samt 
öka engagemanget och kommunikationen mellan medborgare, ideella föreningar och 
kommuner i samhället. iSvea består av tre olika paketlösningar. En av dessa är iSvea 
Föreningsnätverk som har i uppdrag att underlätta kommunikationen och administrationen 
mellan och inom de ideella föreningarna i Sverige. Tjänsten innehåller bland annat 
funktionerna medlemsportal, (det vill säga att varje medlem får sin privata sida), 
medlemshantering (där föreningen kan administrera sina medlemmar), lokalbokning (där 
medlemmarna via nätet kan boka föreningens lokaler), kalenderverktyg (en kalender som 
finns på föreningens hemsida där föreningen kan lägga in olika händelser som sedan 
uppdateras automatiskt på medlemmarnas egen kalender på deras privata sida), 
organisationsverktyg (innebär att tekniken anpassar sig till den unika föreningens organisation 
och inte tvärtom) och hemsideverktyg (ett verktyg som göra att medlemmar kontinuerligt kan 
ändra, designa och fylla ut hemsidan). Tjänsten erbjuder inte enbart interna kommunikations- 
och administrationsmöjligheter utan också externa. De interna underlättar en väl fungerande 
kommunikation mellan medlemmarna inom föreningen och de externa möjliggör för en dialog 
med föreningens externa parter, det vill säga kommuner, media, andra föreningar samt 
medborgare (iSvea, 2008). 

Företaget är för närvarande mitt i ett namn byte och kommer hädanefter benämnas efter sitt 
nya namn, Interholm AB. 

1.4 UPPDRAGET 

Eftersom iSvea Föreningsnätverk är en relativt ny och okänd IT-tjänst vill företaget nu på ett 
tilltalande sätt nå ut till föreningarna i Sverige. Enligt Dahlén & Lange (2003) är det bästa 
sättet att få maximal effekt från sin marknadskommunikation att låta målgruppen utvärdera 
denna redan innan den ska visas. Företaget har utformat ett reklamblad och är intresserade av 
att undersöka hur målgruppen uppfattar och tilltalas av det för att i slutändan kunna göra 
eventuella förbättringar.  

1.5 PROBLEMFORMULERING 

Utifrån ovanstående diskussion har vi valt att formulera frågan:   

- Hur ska reklamen för en IT-tjänst utformas för att tilltala föreningar i Sverige? 
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1.6 SYFTE 

Syftet med undersökningen är att beskriva hur reklamen för ett IT-företag ska utformas så att 
föreningar i Sverige ska förstå och övertygas av dess innehåll.   
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2. TEORI 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som ligger till grund för vår 

undersökning. Kapitlet avslutas sedan med en sammanfattning där vi kopplar samman 

teorierna.   

2.1 DAGMAR 

 
Ökad försäljning är inte sedd som det enda målet med marknadskommunikation utan i många 
fall är målet även att förbättra organisationen eller produktens image och rykte. Genom olika 
promotions försöker företag skapa en kännedom eller en positiv attityd kring sin organisation 
och produkt (Fill, 2002). Därför är det viktigt att företaget i ett tidigt stadium kommer med 
relevant information för att lättare kunna påverka mottagarens beslutsprocess. För att kunna 
kommunicera effektivt måste företaget rikta sitt budskap till rätt målgrupp och lyckas skapa 
kännedom samt förståelse (Fill, 2002). Ett antal modeller har utvecklats för att hjälpa oss att 
förstå hur dessa promotions är organiserade effektivt. En modell som utvecklades i syfte till 
att introducera klara mål i reklamutformningsprocessen är DAGMAR (Fill, 2002).  

DAGMAR modellen som står för Defining Advertising Goals for Measured Advertising 
Results skapades för att sätta reklammål samt mäta resultatet. Enligt Russell Colley, 
grundaren till DAGMAR modellen, är reklamens jobb att kommunicera information till en 
definierad publik för att stimulera dem till ett agerande, det vill säga ett köp (Fill, 2002).   

Advertising succeeds or fails depending on how well it communicates the desired information 

and attitudes to the right people at the right time and at the right cost.   
(Fill, 2002, s. 314)  

Modellen består av fyra steg; Kännedom, Förståelse, Övertygelse och Handling (Dahlén & 
Lange, 2003). 

 

             FIGUR 1. DAGMAR MODELLEN (EGEN BEARBETNING) 

First, you have to make the consumer aware of your company’s product or service, and then 

convince him/her to make the first purchase. 
(Fiore, 2000) 

2.1.1 KÄNNEDOM 

För att konsumenter ska köpa en produkt krävs det att det finns en kännedom om produkten 
(Fill, 2002). Kännedom fås genom att konsumenten först uppmärksammar produkten (Peter & 
Olson, 2008). Uppmärksamheten är mycket selektiv eftersom konsumenter inte har kapacitet 

Kännedom
 

Förståelse 
 

Övertygelse
 

Handling
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att bearbeta all stimuli som de utsätts för dagligen. På grund av detta faktum uppmärksammar 
konsumenterna det stimuli som överensstämmer med deras behov samt det som är av intresse 
för dem (Shimp, 1989).  Detta argumenteras också av Fill (2002) som menar att det är viktigt 
att kännedom skapas och utvecklas efter målgruppens karaktär. Begreppet karaktär kan 
definieras som läggning, personlighet, egenskaper som är kännetecknande för en viss person 

(Nationalencyklopedin, 2008).  Det gäller att företaget snabbt uppmärksammar när folk får 
kännedom för deras produkt eller organisation, annars kan det lätt hända att fokuset kring 
företagets produkt minskar och konsumenterna istället vänder sig till konkurrenterna. I 
högengagerande produkter med låg kännedom bör företagets första och främsta mål vara att 
snabbt skapa en kännedom hos målgruppen (Fill, 2002). 

 

2.1.2 FÖRSTÅELSE   

DAGMAR behandlar mer komplicerade produkter. Det är produkter som kräver mer 

engagemang och eftertanke. Därför måste människor först lära sig om produkten och förstå 

sig på den (Dahlén & Lange, 2003, s. 97). Det räcker alltså inte endast med kännedom för att 
få målgruppen att köpa produkten utan de måste även förstå sig på den (Fill, 2002). Samma 
källa bekräftar även att genom att ge specifik information om produktens centrala attribut kan 
målgruppen få kunskap om produkten, som i sin tur är viktigt för beslutsprocessen. 

Ibland händer det att konsumenten missförstår budskapet. Detta innebär att konsumenten inte 
lyckas förstå produkten. Att missförstånd uppstår beror till stor del på att konsumenten inte 
har motivation, förmåga eller möjlighet att bearbeta meddelandet (Hoyer & Maclnnis, 2007). 
Det har visat sig att konsumenter med låg motivation som bearbetar meddelandet också 
missförstår det lättare. Detsamma gäller för förmågan som en konsument har. Förmågan 
konsumenten har att bearbeta meddelandet beror på hur mycket kunskap denne redan har. 
Slutligen har vi möjligheten att bearbeta meddelandet som kan ligga till grund för 
missförstånd av produkten. Möjligheten att bearbeta ett meddelande kan bero på 
konsumentens tidbrist, affektiva tillstånd (bra eller dåligt humör) eller omgivningen (stökigt, 
mycket ljud). Det har också visat sig att marknadskommunikationens form och innehåll kan 
vara bidragande faktorer till missförstånd av produkten. Informationen kan med andra ord 
vara för oklar, förvirrande eller svår att förstå på något annat sätt, vilket i sin tur leder till 
missförstånd av vad produkten är och kan göra för konsumenten (Peter & Olson, 2008).    

2.1.3 ÖVERTYGELSE  

När företaget gett kunskap om produkten krävs det att de övertygar målgruppen om 
produktens fördelar. Genom att skapa intresse kan företaget övertyga konsumenten om att 
produkten passar för dem. Konsumenterna får positiva associationer kring produkten vilket 
förhoppningsvis leder till att kunden vill köpa produkten vid nästa tillfälle. Vid 
högengagerande beslut behöver företaget ha personlig försäljning samt promotionaktiviteter 
för att övertyga konsumenterna (Fill, 2002). 
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2.1.4 HANDLING 

Det sista steget i DAGMAR modellen är handling och är det slutgiltiga i 
marknadsföringskommunikationsprocessen. Företaget har nu lyckats få kunderna att gå från 
medvetenhet eller intresse om produkten till att faktiskt prova på den (Dahlén & Lange, 
2003).  

2.2 ATTITYDER  

Flera författare har genom åren definierat begreppet attityd. Nedan är två definitioner som 
passar överens med hur vi uppfattar attityder.  

- Attitudes are viewed as complex systems comprising the person’s beliefs about the 

object, his feelings towards the object, and his action tendencies with respect to the 

object. (Ajzen & Fishbein 1980, s. 19)  
 

- Attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity 

with some degree of favor or disfavor. (Chaiken & Eagly 2007, s. 582)  
 

Utifrån dessa definitioner kan vi se att attityder är lärda och att de återger våra utvärderingar 
av ett objekt. Genom att vi lär oss om ett objekt och utvärderar detta skapar vi en positiv eller 
negativ attityd gentemot objektet. Vi bestämmer till exempel vad vi ska läsa, vilken produkt 
vi ska välja och vilken butik vi ska besöka beroende på vilken attityd vi har (Hoyer & 
Maclnnis, 2007). Hur en person väljer att uttrycka sig verbalt gentemot ett objekt samt dennes 
handlingar kan med andra ord vara indikationer till en persons attityd (Ajzen & Fishbein, 
1980). 

Attityder är viktiga att förstå sig på då de leder våra tankar, påverkar våra känslor och 
influerar våra beteenden. I nästa avsnitt kommer attitydens tre komponenter att förklaras.  

 

2.2.1 TRE-KOMPONENT MODELLEN 

 
Människor utvärderar många saker i deras miljö och däribland deras attraktivitet. Beroende på 
vad människor gör så utvärderar de om de olika objekten i handlingen är positiva eller 
negativa samt bra eller dåliga. Det objekt som männniskor utvärderar brukar kallas 
atttitydobjektet (Albarracín, Johnson, & Zanna, 2005). 
 
Enligt teorin tre-komponent attitydmodellen består attityder av tre komponenter: kognition, 
affektion och konation (Fill, 2002).  
 
 



 

- Kognitionskomponenten 
en person skapar genom att utvärdera ett attitydobjekt.
som hur en person uppfattar något. 
the process by which a person generat

organs of the body, for incorporration into cognitive processes of meaning and 

knowledge construction through generation and synthesis

kognitiva processen är begränsad och därför är 
aktiveras samtidigt. Dessa åsikter bruka
som formar en persons attityd gentemot ett objekt 
(1931) menar på att åsikter är verbala uttryc
Fishbein, 1980). 
   

- Den andra komponenten, 
gentemot attitydobjektet, 
affektiva komponenten är oftast den personer hänvisar till när de pratar om attityder 
(Shimp, 1989). 
 

- Den tredje och sista komponenten heter 
ordet göra (Fill, 2002)

 

 

FIGUR 2. TRE-KOMPONENT ATTITYDMOD

Personens attityd gentemot sitt eget beteende bestäms vidare av vilka åsikter denna person har 
om konsekvenserna att utföra detta beteende. Den subjektiva normen är personens normativa 
åsikter eller med andra ord vad personen tror att alla andra i 
vill att han/hon ska göra. Det bör också tilläggas att intention inte är bra för att förutspå ett 
beteende utan är snarare en indikator
 

2.3 ATTITYDER GENTEMOT E

Attityder genetmot en annons
reklambladet. Denna attityd har visat sig påverka attityden gentemot produkten. Reklam som 
konsumenten gillar skapar en positiv attityd gentemot produkten och köpintentioner medan 
reklam som konsumenten inte gillar leder till en negativ attityd gentemot produkten 

Kognitionskomponenten (lärande) kan beskrivas som de åsikter och kunskaper som 
en person skapar genom att utvärdera ett attitydobjekt. Kognition kan också förk

hur en person uppfattar något. Richard J. Varey (2002) beskriver
the process by which a person generates data from the environment, through the sense 

of the body, for incorporration into cognitive processes of meaning and 

knowledge construction through generation and synthesis (Varey 2002, s. 52)
kognitiva processen är begränsad och därför är det bara vissa av dessa åsikter som kan 
aktiveras samtidigt. Dessa åsikter brukar kallas för salienta åsikter
som formar en persons attityd gentemot ett objekt (Peter & Olson, 2008)
(1931) menar på att åsikter är verbala uttryck av attityder (refererad i Ajzen & 

Den andra komponenten, affektion (känsla), skildrar de känslor som en person har 
gentemot attitydobjektet, till exempel positiva eller negativa känslor 
affektiva komponenten är oftast den personer hänvisar till när de pratar om attityder 

Den tredje och sista komponenten heter konation och kan också kan beskrivas med 
(Fill, 2002). Den hänvisar till intentionen som en person har till ett visst 

beteende eller ett beteende som är synligt för 
en utomstående (Fill, 2002)
en persons attityd gentemot ett beteende är 
det enligt Ajzen & Fishbein (1980) 
att förutspå och förstå en persons intentioner. 
Författarna menar att dessa intentioner 
bestämms av personens attityd gentemot sitt 
eget beteende och den subjektiva normen. 

KOMPONENT ATTITYDMODELLEN (FILL, 2002) 

mot sitt eget beteende bestäms vidare av vilka åsikter denna person har 
om konsekvenserna att utföra detta beteende. Den subjektiva normen är personens normativa 
åsikter eller med andra ord vad personen tror att alla andra i hans/hennes 

ska göra. Det bör också tilläggas att intention inte är bra för att förutspå ett 
är snarare en indikator (Ajzen & Fishbein, 1980).  

ATTITYDER GENTEMOT EN ANNONS  

Attityder genetmot en annons kan också förklaras som den affektiva utvärderingen av 
reklambladet. Denna attityd har visat sig påverka attityden gentemot produkten. Reklam som 
konsumenten gillar skapar en positiv attityd gentemot produkten och köpintentioner medan 

en inte gillar leder till en negativ attityd gentemot produkten 
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kan beskrivas som de åsikter och kunskaper som 
Kognition kan också förklaras 

beskriver uppfattning som 
es data from the environment, through the sense 

of the body, for incorporration into cognitive processes of meaning and 

(Varey 2002, s. 52). Den 
det bara vissa av dessa åsikter som kan 

r kallas för salienta åsikter och är de åsikter 
(Peter & Olson, 2008). Thurstone 

k av attityder (refererad i Ajzen & 

, skildrar de känslor som en person har 
positiva eller negativa känslor (Fill, 2002). Den 

affektiva komponenten är oftast den personer hänvisar till när de pratar om attityder 

också kan beskrivas med 
hänvisar till intentionen som en person har till ett visst 

beteende eller ett beteende som är synligt för 
(Fill, 2002). Genom att mäta 

en persons attityd gentemot ett beteende är 
det enligt Ajzen & Fishbein (1980) möjligt 

örstå en persons intentioner. 
Författarna menar att dessa intentioner 
bestämms av personens attityd gentemot sitt 
eget beteende och den subjektiva normen.  

mot sitt eget beteende bestäms vidare av vilka åsikter denna person har 
om konsekvenserna att utföra detta beteende. Den subjektiva normen är personens normativa 

 närmsta omgivning 
ska göra. Det bör också tilläggas att intention inte är bra för att förutspå ett 

 

kan också förklaras som den affektiva utvärderingen av 
reklambladet. Denna attityd har visat sig påverka attityden gentemot produkten. Reklam som 
konsumenten gillar skapar en positiv attityd gentemot produkten och köpintentioner medan 

en inte gillar leder till en negativ attityd gentemot produkten (Peter & 
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Olson, 2008). Detta argumenteras också av författarna Hoyer och MacInnis (2007) som också 
menar att det finns tre faktorer som leder till en positiv attityd gentemot reklamen. 
Den första faktorn är informativa annonser. Dessa har visat sig vara mer omtyckta av 
konsumenterna men också att det leder till positiva responser från konsumenterna. Vidare 
gäller motsatsen för icke informativa annonser, då det har påvisats att konsumenter har en mer 
negativ attityd gentemot dessa. Denna attiyd leder vidare, som vi har förklarat ovan, till en 
positiv eller negativ attityd gentemot produkten eller varumärket.   
Den andra faktorn är att konsumenter gillar en annons om den framkallar positiva känslor hos 
konsumenten. Åsikterna om varumärket kan sedan påverkas av dessa attityder.  
Den tredje faktorn är hur intressanta annonserna är, det vill säga om de gör oss nyfikna och 
lyckas fånga vår uppmärksamhet.   

2.4 REKLAMUTFORMNING 

 
Den första och inledande kontakten mellan ett företag och dess målgrupp är reklamen, därför 
är reklamutformningen en mycket central del i kommunikationsprocessen.  I den taktiska 
reklamutformningen är det viktigt att beakta produktegenskaperna enligt Michael Dahlén och 
Fredrik Lange (2003). 
 
Det finns olika produktegenskaper som är viktiga att ta hänsyn till när man utformar reklam 
och den första som Dahlén och Lange (2003) tar upp är engagemang. Enligt dem avgör 
engagemang hur mycket information som bör finnas med i reklamen, hur mycket målgruppen 

bör aktiveras, hur många argument man kan använda och vilken styrka argumenten ska ha 
(Dahlén & Lange, 2003, s. 289). Man brukar skilja på hög- och lågengagemangsprodukter. 
Högengagemangsprodukter kännetecknas av produkter som konsumenterna lägger ner mer 
energi på att leta information om och utvärdera. Reklam för dessa produkter är därför ganska 
informationsrik och aktivitetskrävande. Reklamen kräver vidare att målgruppen ska kunna 
identifiera sig med den, det vill säga att den är anpassad till målgruppens livsstil och identitet 
(Dahlén & Lange, 2003).  Samma källa bekräftar att det vid högengagemangsprodukter finns 
ett behov av att få rikligt med information, då produkterna oftast är förknippade med risker. 
Genom att ta del av en stor mängd information upplever människor att riskerna minimeras 
och därför ger ett rikt informationsinnehåll främst fördelar för högengagemangsprodukter. 
Fördelarna med informationsrik reklam kan vara allt från att reklamen blir mer övertygande (i 
och med att man kan framhålla produktens alla fördelar) till att reklamen blir mer flexibel. 
Med flexibilitet menas att reklamen kan bemöta människor med olika intressen och 
kunskapsnivåer i och med att den kan ta upp flera olika frågor. Lågengagemangsprodukter 
utgör dock ungefär 80 % av alla köp och kräver ingen större utvärdering (Dahlén & Lange, 
2003). Barbro Weatherill (1997) menar dock att företaget inte ska skriva för långa texter på 
grund av berättarlust, vilket kan leda till att budskapet i texten försvinner. Hon menar vidare 
att hur budskapet uppfattas beror på textens stil.  
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En annan viktig del i reklamutformningen är styrkan i de argument som företaget betonar. 
Starka argument är enligt Dhalén och Lange (2003, s. 296) direkt relaterade till produkten 

och vad den kan erbjuda. Argumentstyrkan är viktigt vid utformningen av reklam då det är 
viktigt att konsumenten accepterar reklamens innehåll. Argumentstyrka handlar med andra 
ord om vilka argument företaget bör trycka på samt vilket budskap som de vill framhålla med 
sin reklam. 
 
Den andra produktegenskapen som diskuteras är köpmotiv. Det motiv som ligger till grund 
för varför vi köper en produkt påverkar hur vi behandlar och reagerar på reklamen. Enligt 
Dahlén och Lange (2003) köps produkter antingen av ett informativt motiv eller också av ett 
transformativt motiv. En informativ produkt löser ett problem medan en transformativ 
produkt istället ger konsumenten en positiv känsla. När konsumenten utvärderar en informativ 
produkt är denna i behov av mycket information eftersom det är ett problem som ska lösas. 
Konsumenten ser mer till produktattributen istället för känslor som hos de transformativa 
produkterna (Dahlén & Lange, 2003). Det är därför viktigt att målgruppen övertygas med 
informationen att produkterna har de rätta egenskaperna. Saklig information gör produkten 
attraktiv (Dahlén & Lange, 2003). I informativa produkter är det inte viktigt att målgruppen 
tycker om reklamen som det är vid transformativa produkter. Meningen är att få dem att 
minnas de förmånliga attributen och för att reklamen ska bli effektiv måste både problemet 
och lösningen skildras på ett övertygande sätt. Reklamen kan då ge ett tråkigt intryck men det 
innebär inte att målgruppen minns reklamen sämre eller att de får ett sämre intryck av 
produkten (Dahlén & Lange, 2003). Vid informativa produkter krävs det att reklamen ger en 
snabb effekt och att budskapet kommer fram fort. Risken med när budskapet inte kommer 
fram fort är att reklamen kan bli lätt irriterande då ett otrevligt problem porträtteras (Dahlén & 
Lange, 2003).   

I boken Consumer Behavior and Marketing Strategy argumenterar författarna J. Paul Peter 
och Jerry C. Olson för hur viktigt det är att företaget vet vilka produktattribut som är viktiga 
för konsumenten och vilken betydelse dessa har för konsumenten. Kunskapen om dessa 
attribut används sedan i den kognitiva processen hos konsumenten, det vill säga att skapa 
förståelse för produkten och beslutsfattandet. Det finns två olika produktattribut som 
konsumenten kan ha kunskap om; konkreta attribut och abstrakta attribut. De konkreta 
attributen kan förklaras som fysiska, påtagliga egenskaperna som en produkt har som till 
exempel en varas förpackning. De abstrakta attributen är de subjektiva, opåtagliga 
egenskaperna som till exempel känslan av att använda en produkt. Attribut kan också kallas 
salienta attribut. Saliens innebär att något är mer framträdande än något annat (Dahlén & 
Lange, 2003).  

Den tredje och sista produktegenskapen som författarna Dahlén och Lange diskuterar är om 
det är ett känt eller okänt varumärke. Okända varumärken är de varumärken som målgruppen 
inte känner till eller inte har erfarenhet av.  
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För okända varumärken är reklamens uppgift att skapa kännedom om varumärket, och att 

skapa varumärkesattityd genom att ladda varumärket med associationer. 

(Dahlén & Lange, 2003, s. 303)  
 
Människor är inte särskild mottagliga för ny information därför menar författarna till boken 
optimal marknadskommunikation att det är viktigt att reklamen för okända varumärken 
kretsar runt produkten och varumärket. Reklamen för dessa varumärken bör vara enkel och 
tydlig samt utan för mycket variationer (Dahlén & Lange, 2003).  
Författarna menar också att det inte endast räcker med att reklamen antyder dem på att köpa 
den utan företaget måste se till att de uppmanar dem till att faktiskt göra det. Dessa 
uppmaningar kan ske genom att företaget uppmanar målgruppen till att till exempel prova på 
produkten. 
 
Slutligen har vi layouten som sammanfogar text och bild. Den har till uppgift att disponera de 
ytor som finns så att den skapar en enhet som är både tilltalande och överskådlig för 
konsumenten. Den ska med andra ord bidra till att mottagaren tar till sig budskapet och spelar 
därmed en viktig roll (Weatherill, 1997). 

2.5 SAMMANFATTNING AV TEORIN 

I den här delen vill vi förklara hur de olika teorierna som vi har valt att använda oss av hänger 
ihop, för att läsaren lättare ska kunna se sambandet mellan dessa.  
DAGMAR modellen består av de fyra olika stegen kännedom, förståelse, övertygelse och 
handling. Denna modell kan på följande sätt kopplas ihop med Tre-komponent 
attitydmodellen.   
 

 
FIGUR 3. SAMMANKOPPLING MELLAN TRE-KOMPONENT ATTITYDMODELLEN OCH 
DAGMAR MODELLEN - EGEN BEARBETNING 

En person skapar kännedom om en produkt vilket leder till att personen vill ha mer 
information om produkten och därmed skapar sig åsikter om dess förmåga att tillfredställa 
konsumentens behov, det vill säga den kognitiva komponenten. Detta leder sedan till att 
känslor som är riktade mot produkten skapas genom att dessa åsikter utvärderas, det vill säga 
den affektiva komponenten. Slutligen skapas en intention att handla eller att inte handla 
utifrån dessa känslor som skapats, det vill säga den konativa komponenten (Shimp, 1989). 
Från denna förklaring kan urskiljas hur de olika delarna i Tre-komponent attitydmodellen kan 
kopplas till tre av DAGMAR modellens steg; förståelse (kognition), övertygelse (affektion) 
och handling (konation). Detta samband förklaras också av Michael L. Ray (1973) som menar 
att den kognitiva komponenten i Tre-komponent attitydmodellen inkluderar variablerna 
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uppmärksamhet, kännedom och förståelse (första och andra steget i DAGMAR). Den 
affektiva komponenten inkluderar variablerna kännslor och övertygelse (tredje steget i 
DAGMAR). Slutligen menar han att den konativa komponenten representerar variablerna 
intention, beteende och handling (fjärde och sista steget i DAGMAR).  
Delen Attityder genetemot en annons förklarar sedan vidare att dessa attityder inte behöver 
vara gentemot en produkt, utan en konsument kan också ha en attityd gentemot en annons. 
Denna attityd leder sedan till att det skapas en attityd gentemot produkten och företaget. Att 
en positiv attityd skapas beror sedan vidare på tre faktorer; hur informativ annonsen är, hur 
intressant annonsen är samt vilka känslor annonsen väcker. 
Den sista delen i teorikapitlet behandlar hur företaget ska utforma reklamen. För att 
konsumenten ska ta sig igenom de tre stegen i DAGMAR modellen för att sedan komma till 
det sista, handling, måste företaget utforma reklamen utifrån de tre produktegenskaperna; 
engagemang, köpmotiv och känt eller okänt varumärke.  
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3. METOD  

I detta kapitel förklarar vi hur vi har gått till väga med vår undersökning. 

3.1 DATAINSAMLING 

Datainsamlingen till den här uppsatsen har skett genom sekundär- och primärdata. 
Sekundärdata beskrivs av Christensen et al. (2001) som data som samlats in och 
sammanställts i ett annat sammanhang och med ett annat syfte än för den aktuella 
undersökningen. Dessa utgörs bland annat av böcker, artiklar, offentliga och kommersiella 
databaser, intern information som finns inom organisationen med mera. Christensen et al. 
(2001) menar på att tillförlitligheten i en undersökning är större om den baseras på 
sekundärdata. Förutom att det är kostnadseffektivare att använda sekundärdata än att bara 
genomföra primärdatainsamlig hjälper sekundärdata undersökarna att bygga upp 
grundläggande kunskap och förståelse för det som är avsett att undersökas. Nackdelen med 
sekundärdata är dock att informationen som undersökarna hittar via sekundärdata inte alltid 
passar undersökningsproblemet samt att materialet kan vara inaktuellt (Christensen, Engdahl, 
Grääs, & Haglund, 2001).             

Sekundärdata har varit i form av böcker, internetsidor samt olika databaser. Sökorden vi har 
använt oss av har bland annat varit attityder, attitudes, marketing communication och 
advertisement. Vi har även granskat referenser och källor som funnits i den sökta litteraturen 
samt från andra uppsatser som skrivits kring vårt undersökningssyfte.     

Primärdata är ny information som har samlats in, dessa data samlas in av 
marknadsundersökaren och är specifikt anpassad till undersökningsproblemet. Detta kan 
undersökaren göra genom olika insamlingstekniker som observationer, intervjuer eller genom 
att utföra diverse experiment (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Den största 
fördelen med primärdata enligt Christensen et al. (2001) är att informationen som har samlats 
in är anpassad till undersökningsproblemet samt att informationen är mer aktuell är 
sekundärdata. Nackdelen är dock att det är tidskrävande samt i vissa fall dyrt.  

Insamlingen av primärdata för den här uppsatsen har skett via webbenkät där våra utvalda 
respondenter har fått svara på frågor. Enligt Christensen et al. (2001) bör enkäten vara 
okomplicerad, lättillgänglig samt lätt att skicka tillbaka, därav vårt val av webbenkät.  
Tillvägagångssättet av insamlingen presenteras nedan.    
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3.2 METODVAL 

Författarna till boken Marknadsundersökning – en handbok skriver att det oftast skiljs mellan 
kvantitativ data och kvalitativ data (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Den 
kvantitativa datan som utgörs främst av siffror avser att upptäcka samt faställa och mäta 
samband mellan olika variabler. I en sådan undersökning är undersökaren intresserad av en 
beskrivning och föklaring av sitt problem samt att komma fram till genomsnittliga eller 
reapresentativa resultat. Data av kvantitativ karaktär bearbetas statistisk, det vill säga att den 
fokuserar på mängd (Holme & Solvang, 1997). 

Med en kvantitativ insmalingsmedtod har undersökaren möjlighet att nå ut till större antal 
respondenter vilket leder till att resultatet blir mer generaliserbart över hela målgruppen. En 
kvantitiativ insamlingsmetod är även mer konsekvent jämfört med en kvalititativ 
insamlingsmetod i och med att undersökaren ställer samma frågor till alla respondenter. 
Nackdelen med kvantitativ förhållningsätt är att undersökare inte får en djupare förstålse för 
undersökningsproblemet utan en mer överskådlig bild (Christensen, Engdahl, Grääs, & 
Haglund, 2001).   

Vi har valt att använda oss av en metod med kvantitativ karaktär då syftet med vår studie är 
att undersöka vilken uppfattning svenska föreningar har om reklamen som Interholm AB har 
utformat samt vilken inställning de har till denna. Detta för att sedan ge förslag på 
förbättringar som kan göras för att bättre tilltala föreningar i Sverige. En förklarande 
undersökning har som syfte att förklara hur saker och ting hänger ihop, det vill säga hur 
variabler påverkar varandra och samvarierar (Svenning, 2000). Eftersom målgruppen 
föreningar är mycket stor anser vi att en undersökning med kvantitativ karaktär lämpar sig 
bäst för att kunna få fram ett generaliserbart resultat.  

Vi har använt oss av webbenkät som undersökningsmetod, då denna metod medför fördelar 
som snabbhet, enkelhet samt kostnadseffektivitet (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 
2001). Kostnadseffektiviteten argumenteras också av Trost (2007) som menar att webbenkäter 
medför att distributionen blir billig. Dessa fördelar var i vårt fall av stor vikt då vi krävde 
snabbhet på grund av den knappa tid vi hade på oss att genomföra undersökningen på, 
kostnadseffektivitet på grund av det stora urvalet samt enkelheten för att kunna få bästa 
svarsfrekvens. 
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3.3 URVAL 

För att få ett spritt urval började vi med att välja ut 11 stycken av de totalt 21 stycken län som 
finns i Sverige. För att alla län skulle ha chans att komma med i undersökningen gjorde vi ett 
obundet slumpmässigt urval (OSU) vilket innebär att inget annat än slumpen avgör (Trost 
2007, s.35). OSU lämpar sig bäst för stora populationer där undersökaren vill kunna uttala sig 
om hela gruppen (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Vi började därför med att 
numrera alla län med nummer mellan 1 -21 på pappersbitar. Vi drog sedan slumpmässigt 11 
stycken pappersbitar och fick fram följande län;  

- Gotlands län 
- Västerbottens län 
- Örebro län 
- Södermanlands län 
- Norrbottens län 
- Östergötlands län 
- Blekinge län 
- Västmanlands län 
- Jämtlands län 
- Skånes län 
- Västra Götalands län   

Efter detta slumpmässiga urval anser vi att det blev en bra spridning med län både från norra, 
södra och mellersta Sverige. De 11 länen som vi slumpmässigt valde ut omfattar sammanlagt 
169 kommuner. Vi ansåg att dessa 169 kommuner var för många att undersöka och valde 
därför att ta hälften av dessa.  

169 kommuner/2 ≈ 84 (avrundat nedåt)   

Nästa steg var att utse vilka kommuner i de valda länen som skulle vara med i 
undersökningen. Varje enskilt läns kommuner numrerades därför med samma utgångspunkt 
som valet av länen. För att få en jämn fördelning beroende på storleken på länet, det vill säga 
antalet kommuner, valdes slumpmässigt 50 % av kommunerna i varje län ut. Eftersom inte 
alla län omfattade ett jämnt antal kommuner blev det i vissa fall ett ojämnt antal när vi valde 
50 % av dessa.  
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Län  Antal 
kommuner  

50 % av 
kommuner 

Valda 
kommuner  

Gotland 1 0.5 1 

Västerbotten 15 7.5 8 

Örebro 12 6 6 

Södermanland 9 4.5 5 

Norrbotten 14 7 7 

Östergötland 13 6.5 7 

Blekinge 5 2.5 3 

Västmanland 10 5 5 

Jämtland 8 4 4 

Skåne 33 16.5 17 

Västra Götaland 49 24.5 25 

  Summa: 88 
 
TABELL 1. VALDA LÄN OCH KOMMUNER 
 

Tabellen visar antalet kommuner som valdes ur varje län. Eftersom det i många län blev ett 
ojämnt antal kommuner valde vi att avrunda siffran uppåt till närmsta heltal, vilket gav oss en 
summa av sammanlagt 88 kommuner istället för 84 som innan. På Gotlandslän finns det till 
exempel endast en kommun och då tanken var att vi skulle ta hälften av varje läns kommun 
fick vi endast ta ”halva” kommunen från länet, detta undvek vi genom att avrunda siffran 
uppåt som nämnts tidigare vilket resulterade att vi tog en kommun från Gotland. 

Ur varje kommun valdes sedan 12 föreningar ut ur ett föreningsregister som fanns på 
respektive kommuns hemsida. Ur varje enskild vald kommun numrerades föreningarna och 
valdes sedan ut genom lottdragning (OSU), vilket sammanlagt gav oss ett antal av 1056 
föreningar att undersöka. I fallen där kontaktuppgifter saknades valde vi att dra en ny lott. Vi 
ansåg att 1056 föreningar var tillräckligt många för att få ett bra statistiskt underlag. 

Av dessa 1056 föreningar valde vi att ringa 204 föreningar för att vara säkra på att det finns 
några föreningar som var intresserade på att ställa upp på undersökningen. Vi ansåg att ringa 
ca 20 % av de valda föreningarna var ett bra och rimligt antal att ringa.   

Dessa valde vi ut genom att tilldela varje kommun av de 88 kommunerna en siffra och av ren 
bekvämlighet lät vi 17 oberoende personer välja en siffra mellan 1 och 88. Dessa personer 
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fick svara vid separata tillfällen. Från de 17 valda kommunerna valdes sedan 12 föreningar ur 
varje kommun ut genom ett obundet slumpmässigt urval  

3.4 UTFORMNING AV ENKÄTFRÅGOR 

I utformningen av frågorna är det viktigt att de är relevanta för syftet, vilket i sin tur leder att 
enkäten inte blir så lång och att fler personer väljer att svara på den (Christensen, Engdahl, 
Grääs, & Haglund, 2001). Vi har valt att standardisera vår enkät, det vill säga att frågorna är 
formulerade på samma sätt till samtliga respondenter. Frågorna som vi har utformat är också 
delvis strukturerade (slutna) och delvis icke-strukturerade (öppna), vilket innebär att 
respondenten har förutbestämda svarsalternativ samt kan på vissa frågor svara fritt. Vi valde 
att ha en del frågor öppna då slutna frågor leder till att vi styr respondenten för mycket i det 
han/hon vill säga (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001) men även för att veta exakt 
vad det är responden tycker.   

Vår enkät är till största del utformad utav intervallskalor. Dessa används när man vill att 
respondenten ska ta ställning till ett påstående, det vill säga mäta respondentens attityd. 
Vidare har vi använt oss utav semantiska differentialskalor som bygger på att respondenten 
får svara vilken uppfattning denne har på en skala mellan två ytterligheter (Christensen, 
Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001). Detta innebär att respondenten får svara i vilken 
utsträckning han/hon instämmer i ett påstående (Trost, 2007). Vi har även använt 
flervalsfrågor som mätskalor, vilket innebär att frågan ger respondenten flera alternativ att 
välja ibland (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2001).  

3.4.1 FRÅGOR OCH ARGUMENT 

Frågornas stora antal beror på att vi var tvungna att dela upp vissa frågor eftersom tekniken vi 
använde oss av för vår webbenkät var begränsad. De frågor där respondenten skulle svara på 
ett påstående hade vi satt under varandra för att ge ett intryck av att webbenkäten inte var så 
stor. Dessa fick vi på grund av denna begränsning dela upp till enskilda frågor.  

Nedan kommer argumenten för varje fråga att presenteras.  

 

 

 

 

 

Argument fråga 1,2 och 3: De här frågorna ställde vi för att få reda på målgruppens karaktär 
och vad dem tycker är viktigt. Enligt Dhalén och Lange (2003) är det mycket viktigt att 
kännedom skapas och utvecklas efter målgruppens karaktär. Genom att ställa de här frågorna 
får vi reda på vad som är betydande för respondenten och därmed också vad som väcker 

Fråga 1.  Det är av stor betydelse att medlemmarna kan engagera sig i verksamheten oberoende av tid 
och rum. 

Fråga 2. Det är av stor betydelse att föreningen har tillgång till ett effektivt administrationsverktyg 

Fråga 3. Det är av stor betydelse att det är lätt att komma i kontakt med alla medlemmarna i föreningen. 
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uppmärksamhet, vilket i sin tur leder till kännedom.  
 
 
 
 
 
Argument fråga 4: Den här frågan ställdes för att få reda på målgruppen karaktär. Som 
nämndes tidigare är det mycket viktigt att kännedom skapas och utvecklas efter målgruppens 
karaktär. Med den här frågan kan vi få fram vilka verktyg som ska finnas med på 
reklambladet. Är det viktigt och bra att ha med alla verktygen eller bör företaget begränsa sig 
till vissa? Genom att fråga vilken/vilka av verktygen som deras förening skulle ha mest nytta 
av får vi fram de populäraste verktygen och därmed kunna rekommendera företaget om vilka 
som ska användas som centrala produktattribut i reklambladet.  

 

 

 

 

 

 

Argument fråga 5, 6, 7, 8 och 9: Även de här frågorna ställdes för att få reda på målgruppens 
karaktär då Dhalén och Lange (2003) har poängterat att det är viktigt att kännedom skapas 
efter målgruppens karaktär. Genom att fråga om de olika adjektiven får vi reda på vad 
målgruppen tyckte om innehållet i reklambladet för att senare kunna anpassa reklambladet 
efter deras tycke. Dhalén och Lange (2003) pointerar även att det är viktigt att vid kännedom 
hålla kvar uppmärksamheten och genom att ställa den här frågan får vi reda på hur 
målgruppen är för att sedan forma reklambladet efter deras karaktär så uppmärksamheten 
hålls kvar. Vi ber även respondenten att kort motivera sitt svar för att kunna få en djupare 
inblick i varför respondenterna är av en viss uppfattning.  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

Fråga 4. Vilka av följande funktioner i iSvea tycker du att din förening har mest nytta av?  

Fråga 5. Informationen om iSvea anser jag är TYDLIG 

Fråga 6. Informationen om iSvea anser jag är INFORMATIV 

Fråga 7. Informationen om iSvea anser jag är INTRESSANT 

Fråga 8. Informationen om iSvea anser jag är LÄTTFÖRESTÅELIG 

Fråga 9. Informationen om iSvea anser jag är KOMPLICERAD 

Fråga 10. Hur viktigt anser du att det är att reklambladet innehåller visionen med iSvea? 

Fråga 11. Hur viktigt anser du att det är att reklambladet innehåller historik om iSvea  
(delen "om iSvea" i reklambladet)? 

Fråga 12. Hur viktigt anser du att det är att reklambladet innehåller vad som ligger till grund för 
skapandet av tjänsten? 

Fråga 13. Hur viktigt anser du att det är att reklambladet innehåller produktbeskrivning? 
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Argument fråga 10, 11, 12 och 13: Likaså ställs de här frågorna för att få reda på reda på 
målgruppens karaktär. Frågorna är ämnade att svara på vad som är av intresse för 
respondenterna och vad de tycker är viktigt. Genom att veta detta vet vi också vad som skapar 
kännedom hos respondenterna då detta sedan leder till att respondenterna uppmärksammar 
reklamen bättre.   
 
 
 

 

Argument fråga 14: Den här frågan ställs för att få reda på hur målgruppen uppfattar 
reklambladet. Dahlén och Lange (2003) menar på att vid högengagemangsprodukter krävs det 
att reklamen är informationsrik, vi ställer därför den här frågan för att veta om målgruppen 
vill ha mycket information eller inte. Med den här frågan kan vi dra samband (utifrån frågorna 
som är ställda innan) och se om målgruppen orkar ta in all information som presenteras på 
reklambladet.  
 
 
 

 

 

 

Argument fråga 15, 16 och 17: De här frågorna är ställda för att få reda på hur målgruppens 
uppfattning för att senare anpassa reklambladet efter dem. Vi ber respondenterna att kort 
motivera sitt svar för att konkret få reda på vad målgruppen tycker. Utifrån svaren kan vi 
sedan ge företaget förslag på hur de ska förbättra reklambladet efter deras åsikter, vilket sedan 
lättar kan leda till kännedom hos konsumenten.      
 

 

 

 

 

 

Argument fråga 18, 19, 20 och 21: Alla dessa frågor (4 stycken) ställer vi för att undersöka 
om respondenterna har förstått tjänstens olika funktioner. Dahlén och Lange (2003) menar att 
målgruppen måste förstå sig på produkten innan de köper den. Samma källa bekräftar även att 
genom att ge specifik information om produktens centrala attribut kan målgruppen få kunskap 
om produkten, som i sin tur är viktigt för beslutsprocessen. Här får vi reda på hur 
respondenterna har förstått sig på tjänsten iSvea utifrån informationen som de har tagit del av. 

Fråga 14. Informationen som jag tagit del av är enligt mig: (För lång, för kort, lagom) 

Fråga 15. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara KREATIV  

Fråga 16. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara TILLTALANDE 

Fråga17. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara TYDLIG 

Fråga 18. Var kommer föreningens mötesplats vara?  

Fråga 19. Hur uppdateras personlig information om medlemmarna?  

Fråga 20. Hur utformar föreningen sin hemsida?  

Fråga 21. Var sker kommunikationen mellan medlemmarna? 
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Vi har med mening gett vissa svåra och diffusa svarsalternativ för att se om informationen i 
reklambladet är tillräckligt tydlig eller om mycket har lämnats åt läsarens egna tolkningar. Det 
är nämligen viktigt att veta hur målgruppen har förstått tjänsten utifrån reklambladet.  
 

 

 
 

Argument fråga 22: Efter att företaget gett kunskap om produkten krävs det att de övertygar 
målgruppen om produktens fördelar. Den här frågan ställer vi för att mäta hur övertygande 
målgruppen har blivit samt vilken affektiv attityd som har formats hos målgruppen under 
bearbetningen av informationen. 
 
 

 

 
Argument fråga 23: Den här frågan ställer vi för att ta reda på om reklambladet har gjort 
dem tillräckligt övertygade och att de därmed är intresserade av att söka mer information om 
tjänsten.  
 

 

 

Argument fråga 24: Den här frågan är igen till för att mäta övertygelsen. Är de så pass 
övertygade efter att ha läst reklambladet att de kan tänka sig att sprida informationen vidare, 
det vill säga har det lett till en intention att göra det.   
 
 
 

 

 

Argument fråga 25: Svaret på denna fråga ger oss svar på om informationen har lett till att 
respondenten väljer att handla.  Handling i den här frågan är att bli kontaktad för diskussion. 
Eftersom meningen inte är att testa om de ska eller inte ska köpa tjänsten utan snarare testa 
om reklamen varit tillräckligt tilltalande/övertygande för att vilja bli kontaktade av företaget 
(handlingen). 
 
 
 

Fråga 22. Utifrån reklambladet är min bild av iSvea (Positiv, Negativ) 

Fråga 23. Efter att jag har läst informationen så vill jag veta mer om iSvea (Ja, Nej, Vet ej) 

Fråga 24. Är iSvea en tjänst som du skulle kunna tänka dig att informera andra föreningar om? 

Fråga 25. Vill du att vi ber iSvea kontakta dig för hur de kan hjälpa din förening? 
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3.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT      

Vi började med att ringa alla de valda respondenterna.  För att effektivisera arbetet med att 
informera respondenterna om webbenkäten delade vi upp antalet respondenter att ringa 
mellan oss. I kontaktregistret från kommunernas hemsidor, som vi använde oss av, fanns det 
både hemnummer, arbetsnummer samt mobilnummer. Vi ringde respondenterna mellan 9.00 
och 19.00 för att få större chans att få tag på dem. Vid ej svar ringde vi ytterligare 2 gånger 
vid olika tillfällen under dagen samt dagen därefter. I tabellen nedan visas resultaten av 
rundringningen.  

 

 

 

 

 

 

 
 
                  
               TABELL 2. SVARSFREKVENSEN HOS DE UPPRINGDA RESPONDENTERNA 

När vi ringde respondenterna presenterade vi oss och berättade vad syftet med 
undersökningen var. Sedan frågade vi om de skulle kunna tänka sig att delta i 
undersökningen. De som svarade ja fick senare ett mail av oss (se bilaga 3) där vi åter 
berättade kort om syftet med undersökningen samt deras roll i den. De fick även  
reklambladet bifogat med i mailet och i mailet fanns även en länk till webbenkäten.  

De resterande 852 föreningarna mailade vi till. I mailet som skickades ut fanns det 
bakgrundinformation om vår uppsats, om undersökningen och dess syfte, hur lång tid det 
skulle ta et cetera (se bilaga 3). I tabellen som följer redovisas resultatet av mailutskicket.   

 

Status Antal 

Deltog  167 

Deltog ej 328 

Misslyckades att levereras 357 

Totalt: 852 

 
           TABELL 3. SVARSFREKVENS HOS DE MAILADE RESPONDENTERNA 

Status Antal 

Deltog 92 

Deltog ej 28 

Upptaget, Ej svar 81 

Fel nummer 3 

Totalt: 204 
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Enligt Trost (2007) får detta brev inte vara för långt eftersom mail kan uppfattas som för 
långa. För att undvika att respondenterna skulle uppfatta mailet som för långt och därmed 
kanske tappa uppmärksamheten försökte vi att hålla det lagom långt, det vill säga inte för kort 
så att respondenten inte förstod vad vi ville att denne skulle göra men ändå inte för långt så att 
vi tappade uppmärksamheten hos respondenten. Även i det här mailet bifogade vi 
reklambladet om iSvea som de ombads att läsa noga innan undersökningen samt en länk still 
undersökningssidan. För att respondenterna inte skulle uppfatta undersökningen som 
säljpropagande valda vi att säga att vi hade utformat reklambladet och att vi ville att de skulle 
hjälpa oss att säga vad de tyckte om dess utformning. Christensen et al. (2001, s. 39) menar att 
för att undvika att respondenterna anpassar eller missanpassar sitt svar till vad de tror är 

syftet med undersökningen, kan inledande vilseledande information användas för att minska 

påverkan på undersökningens validitet. 

Svenning (2000) menar att en anonym behandling i en enkät bör utlovas där ingen kan koppla 
ihop svar och person. Utifrån detta resonemang valde vi att alla svaren skulle vara anonyma 
och detta förklarades också för respondenterna. 

Trost (2007) påpekar att det enklaste sättet att skicka ut många mail på en gång är att lägga in 
mailadresserna i mottagarfältet. Detta menar han samtidigt är olämpligt eftersom de som får 
mailet då ser vilka andra som deltar i undersökningen. Detta problem undvek vi genom att 
lägga in alla mailadresser i fältet hemlig kopia och skrev in vår egen mailadress i 
mottagarfältet. Därmed såg respondenterna att vi bara hade skickat till oss själva och dem.  

Det totala antalet respondenter som valde att delta i undersökningen var 259 stycken av 1056 
tillfrågade vilket gav oss en svarsfrekvens på 24,5 %.  

3.6 METOD- OCH KÄLLKRITIK  

Vi vill börja med att nämna att vi är väl medvetna om att vi inte har täckt in allt material 
skrivet om ämnet men vi har trots detta enligt oss hittat tillfredställande information för vår 
avsedda studie. Källorna vi har använt oss av har granskats och bedömts som tillförlitliga 
varav merparten av den använda litteraturen kommer från välkända författare. I insamlandet 
av sekundärdata har vi till största del försökt att utgå från ursprungskällor för att datan skall 
anses tillförlitligare.  

Det slumpmässiga urvalet av respondenter har troligtvis påverkat den information som 
framgicks i undersökningen men vi anser att informationen som erhållits genom vår 
undersökning har varit rättvis då vi har haft en bra spridning mellan föreningstyper, storlekar 
och geografisk placering.    

Trost (2007) menar att svarsfrekvensen vid webbenkäter oftast är lägre än vid postala enkäter. 
Han menar att ett mail är mycket lättare att glömma bort än ett brev som ligger på bordet 
hemma. Han påpekar vidare att svarsfrekvensen kan påverkas eftersom vissa e-postadresser är 
felaktiga eller för gamla. Trots detta ansåg vi att fördelarna med att maila de utvalda 
respondenterna var större än att skicka undersökningen per post. För att undvika att vi inte 
skulle få för lågt deltagande valde vi som nämnt tidigare att ringa och fråga ett antal 
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respondenter om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på undersökningen. Detta ledde till 
att vi minimerade risken för att folk inte skulle titta i sina mail och därmed missa att göra 
undersökningen. Det visade det sig att många av de mailadresser som fanns i kommunens 
föreningsregister inte var uppdaterade, vilket gav ett stort bortfall på 357 respondenter. 
Fördelarna med en webbenkät övervägde i detta fall bortfallet då 259 personer var tillräckligt 
för att dra statistiskt säkerställda slutsatser.   

Utformningen av frågor är av vikt då de kan påverka undersökningsresultatet. Frågor av 
ledande karaktär har undvikits genom att de har testats på diverse personer innan 
undersökningen genomfördes. För att undersökningsresultatet skulle vara relevant för vår 
studie utarbetade vi frågorna efter de teorier vi har haft som utgångspunkt. 

Avslutningsvis ska det sägas att undersökningen och dess resultat kan ha påverkats av våra 
egna bedömningar och tolkningar. Likasom respondenterna kan ha tolkat frågor olika kan vi 
ha tolkat svar på ett subjektivt sätt då vissa svar har gett utrymme för tolkningar. Vidare är vi 
medvetna om att resultatet i undersökningen inte alltid kan appliceras på alla IT-tjänsters 
reklamutformning. Det är mer specifikt för uppdragsgivaren iSvea i och med att det var deras 
reklam som undersöktes och utvärderades av respondenterna.       

3.7 TILLFÖRLIGHET & GILTIGHET 

Med tillförlitlighet, även kallat reliabilitet, menas att en undersökning ska vara så stabil som 
möjligt. Alla ska vara på samma humör och vara i samma situation när de besvarar frågorna. 
Rent konkret innebär detta att en undersökning vid en specifik tidpunkt ska ge samma resultat 
igen vid en ny undersökning. För att undvika låg tillförlitlighet bör undersökaren formulera 
frågorna med enkla satser så att respondenterna lättare förstår. Om krångliga ord eller 
formuleringar används i frågorna missuppfattas lätt frågorna av respondenterna, vilket leder 
till låg tillförlitlighet (Trost, 2007). Giltighet, även kallat validitet, innebär att frågorna mäter 
det som avses mätas. Om undersökningen har som syfte att undersöka hur många gånger i 
veckan som personer läser ledaren i tidningen ska svarsalternativen handla om veckan och 
dess dagar och inte ha svarsalternativ som till exempel ofta, sällan eller aldrig. Dessa 
svarsalternativ mäter inte hur många gånger i veckan som personen faktiskt läser ledaren utan 
ger istället ett väldigt luddigt svar som vidare är väldigt subjektivt (Trost, 2007).   

I vår undersökning har vi försökt att vara väldigt källkritiska för att öka tillförlitligheten av 
vårt arbete. Vi har, som nämnts tidigare, bara använt oss av material från tillförlitliga 
författare samt material som hade med vårt syfte att göra. Tillförlitligheten har vi höjt 
ytterligare genom att formulera frågorna så att de är lätta att förstå samt att, i mailet som 
skickades ut, ge en grundläggande förklaring om hur undersökningen går till för att undvika 
missförstånd. Även om vi har gjort detta för att öka tillförlitligheten anser vi att det med vår 
metod inte är möjligt att se till så att alla respondenter befinner sig i samma situation när de 
deltar i undersökningen eller att de är på samma humör. Därmed kan vi heller inte säga att vår 
undersöknings tillförlitlighet är fullständig om vi utgår från det som Trost (2007) säger ovan. 
Vi anser vidare att det är relativt omöjligt att uppnå fullständig tillförlitlighet då en persons 
humör enligt oss är väldigt individuellt och att samma humör därmed inte kan uppnås hos 
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respondenterna. Giltighet (validitet) har uppnåtts genom att vi har ställt frågor till 
respondenterna i enlighet med våra teorier. Vi har även till största del använt oss av 
intervallskalor som svarsskalor för att mäta attityden hos respondenterna som vidare var syftet 
med undersökningen.  

 



 

4. 

I följande kapitel redovisar vi re

  

  

Fråga 1, 2, 3. Det är av stor betydelse att:

Dessa påståenden fick respondenterna gradera på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
instämmer inte alls och 7 instämmer helt.
respondenternas svar. På påståendet
sig i verksamheten oberoende av tid och rum

hade någon åsikt. Respondenternas svar gav
betydelse att föreningen har tillgång till ett effektivt administrationsverktyg

1 person vilket gav 258 svarande respondenter
Medelvärdet blev även här 5. På det sista påståendet 
komma i kontakt med alla medlemmarna i föreningen

gav 5,7 i medelvärde. 4 stycken svarade att de 

Analys fråga 1, 2 och 3: Förenin
medlemmarna men också stor vikt på engagemang och administration.
relativt höga medelvärden vilket visar på att
för föreningarna. Dessa tre nyckelord
hjälper därmed till att förklara målgruppens karaktär, vilket enligt Fill (2002) är viktigt för att 
skapa kännedom. Dahlén och Lange menar att reklamen uppgift för okända varumärken är att 
skapa kännedom om varumärket 
associationer. Då vi kan se i resultatet att alla dessa tre påståenden är av stor betydelse för 

1

2

3

4

5

6

7

5,0

Instämmer helt

Instämmer inte alls

4. RESULTAT & ANALYS 

I följande kapitel redovisar vi resultatet av vår undersökning. Efter varje fråga följer sedan 

också en analys av resultatet.  

betydelse att: 

respondenterna gradera på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
instämmer inte alls och 7 instämmer helt. Diagrammet ovan visar medelvärdet på 

påståendet det är av stor betydelse att medlemmarna kan engagera 

sig i verksamheten oberoende av tid och rum svarade 259 respondenter varav 3 stycken 
. Respondenternas svar gav medelvärdet 5.  Påståendet 

tillgång till ett effektivt administrationsverktyg

1 person vilket gav 258 svarande respondenter varav 8 stycken inte hade någon åsikt

Medelvärdet blev även här 5. På det sista påståendet det är av stor betydelse att det är lätt att 

mma i kontakt med alla medlemmarna i föreningen valde 259 respondenter att svara och 
4 stycken svarade att de inte hade någon åsikt.   

Föreningarna verkar lägga stor vikt på kommunikationen mellan 
men också stor vikt på engagemang och administration. Alla tre frågorna fick 

relativt höga medelvärden vilket visar på att de nyckelord iSvea bygger på har stor betydelse 
Dessa tre nyckelord, engagemang, administration och kommunikation, 

hjälper därmed till att förklara målgruppens karaktär, vilket enligt Fill (2002) är viktigt för att 
Dahlén och Lange menar att reklamen uppgift för okända varumärken är att 
om varumärket samt varumärkesattityd genom att ladda

Då vi kan se i resultatet att alla dessa tre påståenden är av stor betydelse för 

5,0

5,7 medlemmarna kan engagera sig i 

verksamheten oberoende av tid 

och rum  

föreningen har tillgång till ett 

effektivt administrationsverktyg

det är lätt att komma i kontakt 

med alla medlemmarna i 

föreningen
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sultatet av vår undersökning. Efter varje fråga följer sedan 

 

respondenterna gradera på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
Diagrammet ovan visar medelvärdet på 

stor betydelse att medlemmarna kan engagera 

varav 3 stycken inte 

Påståendet det är av stor 

tillgång till ett effektivt administrationsverktyg gav ett bortfall på 
inte hade någon åsikt. 

det är av stor betydelse att det är lätt att 

valde 259 respondenter att svara och 

verkar lägga stor vikt på kommunikationen mellan 
Alla tre frågorna fick 

de nyckelord iSvea bygger på har stor betydelse 
, engagemang, administration och kommunikation, 

hjälper därmed till att förklara målgruppens karaktär, vilket enligt Fill (2002) är viktigt för att 
Dahlén och Lange menar att reklamen uppgift för okända varumärken är att 

samt varumärkesattityd genom att ladda varumärket med 
Då vi kan se i resultatet att alla dessa tre påståenden är av stor betydelse för 

medlemmarna kan engagera sig i 

verksamheten oberoende av tid 

föreningen har tillgång till ett 

effektivt administrationsverktyg

det är lätt att komma i kontakt 

med alla medlemmarna i 



 

respondenterna så anser vi att företaget kan använda sig av dessa tre nyckelord för att skapa 
associationer till varumärket iSvea.

Fråga 4. Vilka av följande funktioner i iSvea tycker du att din förening har mest nytta 
av? 

På den här frågan fick respondenterna svara med ett obegränsat antal alternativ
respondenter som svarade blev 227 
antalet svar per svarsalternativ, vilka sammanlagt blev 631 stycken. Som kan ses utifrån 
diagrammet är de tre mest populära funktionerna 
med 86 svar samt nyhetsverktyget

SEO- sökmotorsoptimering med endast 6 stycken svar.
De två mest förekommande funktionerna som respondenterna svarade att de hade nytta av på 
svarsalternativet annat var en egen hemsida samt medlemsregister med medlemmarnas 
kontaktuppgifter. 
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respondenterna så anser vi att företaget kan använda sig av dessa tre nyckelord för att skapa 
associationer till varumärket iSvea.  

ka av följande funktioner i iSvea tycker du att din förening har mest nytta 

På den här frågan fick respondenterna svara med ett obegränsat antal alternativ
respondenter som svarade blev 227 vilket gav ett bortfall på 32 personer.
antalet svar per svarsalternativ, vilka sammanlagt blev 631 stycken. Som kan ses utifrån 
diagrammet är de tre mest populära funktionerna Eventkalendern med 118

nyhetsverktyget med 82 stycken svar. Den minst populära funktionen var 
med endast 6 stycken svar. 
funktionerna som respondenterna svarade att de hade nytta av på 

var en egen hemsida samt medlemsregister med medlemmarnas 
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respondenterna så anser vi att företaget kan använda sig av dessa tre nyckelord för att skapa 

ka av följande funktioner i iSvea tycker du att din förening har mest nytta 

 

På den här frågan fick respondenterna svara med ett obegränsat antal alternativ. Antalet 
vilket gav ett bortfall på 32 personer. Diagrammet visar 

antalet svar per svarsalternativ, vilka sammanlagt blev 631 stycken. Som kan ses utifrån 
med 118 svar, fotogalleri 

nst populära funktionen var 

funktionerna som respondenterna svarade att de hade nytta av på 
var en egen hemsida samt medlemsregister med medlemmarnas 

Undersökningsverktyg som 

det du använder nu

Bokningsverktyg 

Fotogalleri 

Frågepanel 

Lätt att skapa egna snygga 

Nyhetsverktyg

Eventkalender

Personlig sida för varje 

Flash och övriga rörliga 

Videoklipp 

sökmotorsoptimering
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Analys fråga 4: Enligt J. Paul Peter och Jerry C. Olson (2008) är det viktigt att företaget vet 
vilka produktattribut som är viktiga för konsumenten
konsumenten eftersom att kunskapen om dessa attribut sedan används för att förstå produkten 
och i konsumentens beslutsfattande
för deras förening är eventkalendern, 
sidor samt bokningsverktyg. Konsumenter har en viss tendens a
är av intresse för dem, vilket sedan leder till kännedom
funktioner som påvisats vara 
som centrala produktattribut i budskapet
 

Fråga 5, 6, 7, 8, 9. Informationen om iSvea anser jag är

 
Respondenterna har svarat på en skala mellan 1 och 7, där 1 står för instämmer inte
för instämmer helt. Antalet respondenter
vara tydlig uppnådde 221 stycken och gav
på 4,6. 46 stycken av respondenterna valde att 
anser jag vara informativ gav ett medelvärde på 4,9 och här svarade endast 203 stycken 
respondenter, vilket gav ett bortfall på 56
svarade ingen åsikt. På det tredje påståendet 
205 respondenter vilket ger ett bortfall på 54
stycken av respondenterna valde att 
informationen anser jag vara lättförståelig

bortfall på 58 respondenter samt gav medelvärdet 4,7. 
att inte ha någon åsikt. På d
komplicerad svarade endast 196 respondenter och gav medelvärdet 2,5. Detta låga deltagande 
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J. Paul Peter och Jerry C. Olson (2008) är det viktigt att företaget vet 
vilka produktattribut som är viktiga för konsumenten och vilken betydelse de har för 
konsumenten eftersom att kunskapen om dessa attribut sedan används för att förstå produkten 

konsumentens beslutsfattande. De produktattribut som föreningarna anser vara viktigast 
ventkalendern, fotogalleri, nyhetsverktyg, lätt att skapa egna snygga 

Konsumenter har en viss tendens att uppmärksamma sådant som 
vilket sedan leder till kännedom (Shimp, 1989). Detta betyder att de 

ats vara av störst betydelse för föreningarna med fördel kan användas 
som centrala produktattribut i budskapet. 

Informationen om iSvea anser jag är 

Respondenterna har svarat på en skala mellan 1 och 7, där 1 står för instämmer inte
Antalet respondenter som svarade på påståendet informationen

uppnådde 221 stycken och gav ett bortfall på 38 respondenter samt
46 stycken av respondenterna valde att inte ha någon åsikt. Påståendet 

gav ett medelvärde på 4,9 och här svarade endast 203 stycken 
r, vilket gav ett bortfall på 56 stycken. Här var det 42 stycken respondenter som 

På det tredje påståendet informationen anser jag vara intressant

er vilket ger ett bortfall på 54 respondenter och gav medelvärdet 4,3.
stycken av respondenterna valde att inte ha någon åsikt. Det näst sista påståendet 

n anser jag vara lättförståelig besvarades av 201 respondenter vilket innebär ett 
58 respondenter samt gav medelvärdet 4,7. 41 stycken av dessa respondenter valde 

På det femte och sista påståendet informationen anser ja

svarade endast 196 respondenter och gav medelvärdet 2,5. Detta låga deltagande 
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J. Paul Peter och Jerry C. Olson (2008) är det viktigt att företaget vet 
och vilken betydelse de har för 

konsumenten eftersom att kunskapen om dessa attribut sedan används för att förstå produkten 
De produktattribut som föreningarna anser vara viktigast 

fotogalleri, nyhetsverktyg, lätt att skapa egna snygga 
tt uppmärksamma sådant som 

. Detta betyder att de 
av störst betydelse för föreningarna med fördel kan användas 

 

Respondenterna har svarat på en skala mellan 1 och 7, där 1 står för instämmer inte alls och 7 
informationen anser jag 

ett bortfall på 38 respondenter samt ett medelvärde 
Påståendet informationen 

gav ett medelvärde på 4,9 och här svarade endast 203 stycken 
Här var det 42 stycken respondenter som 

informationen anser jag vara intressant svarade 
respondenter och gav medelvärdet 4,3. 52 

Det näst sista påståendet 
besvarades av 201 respondenter vilket innebär ett 

41 stycken av dessa respondenter valde 
informationen anser jag är 

svarade endast 196 respondenter och gav medelvärdet 2,5. Detta låga deltagande 
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resulterade i ett bortfall på 63 respondenter. Av de 196 deltagande respondenterna svarade 49 
stycken ingen åsikt.  
 
På dessa frågor fick respondenterna också motivera sina svar. Vi kommer nu redovisa de mest 
förekommande åsikterna. De exakta motiveringarna hittas i bilaga 2.  
 

Tydlig  

Majoriteten av respondenterna som valde att motivera sitt val ansåg att reklambladet var 
tydlig. En av respondenterna tyckte att den var fyllig men ändå kortfattad beskrivning en 
annan skrev att hon/han ansåg att reklambladet var klar och tydlig. 8 av respondenterna 
svarade på ett eller annat sätt att de tyckte att reklambladet var lättläst. Respondenterna som 
var positiva ansåg att reklambladet gav en god bild av vad det hela går ut på samt att det var 
ett bra upplägg av reklambladet med lagom bilder och text.  
De som inte ansåg att reklambladet var tydlig menade på att den innehöll för mycket text. 
Hela 17 respondenter kommenterade att det var för mycket text där de bland annat skrev 
aningen mycket text på varje sida, kanske griper den över för mycket på en gång. En annan 
menade på att det var för mycket text, man blir trött av att läsa det och orkar inte läsa allt”. 
En respondent tyckte dock att den var tydlig men det var väldigt mycket information att ta till 

sig när det är något man inte hört talas om tidigare. Några av respondenterna ansåg även att 
reklambladet var rörigt. Kommentarerna vi fick gällande det var bland annat var lite ”rörigt”. 

Mer struktur, använd inte för mycket färg, inte bra för alla grupper” och en annan skrev som 

vanligt försöker man få med så mycket som möjligt. Lite rörigt!! 6 av respondenterna ansåg att 
det var rätt avancerat tekniskt språk och menade på att det kunde skrivas lite enklare. En av 
respondenterna som kommenterade språket skrev kortfattad vilket ger ett ganska avancerat 

språk.     
 

Informativ  

Vid förfrågan om de ansåg att reklambladet var informativ kommenterade hela 35 personer på 
ett eller annat sätt att de ansåg att den var informativt. Respondenterna ansåg att det var 
mycket klar information om vad iSvea är, utförligt och bra, redigt uppställt, trevliga bilder 

och klar produktbeskrivning, lättläst, korta avsnitt. Tydliga inforutor samt att ingående delar 

redovisas kort men koncist. Dock kommenterade vissa respondenter att informationen säkert 
var informativ om man orkar läsa den. Det var alltså en del respondenter som även här 
påpekade att det var för mycket text. Vissa respondenter ansåg att den var för komplicerad 
och tung att läsa och inte helt lättöverskådlig. En av respondenterna avvek lite från de övriga 
och menade på att den kanske är lite för informativ. 2 stycken kommenterade att det beror på 
hur insatt läsaren är i kommunikationen samt föreningsadministrationen. En annan respondent 
svarade det mesta framgår ju även om vissa delar kunde vara tydligare.    
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Intressant 

När respondenterna blev tillfrågade om huruvida de anser att informationen om iSvea är 
intressant så svarade hela 21 stycken att det inte tyckte det. De flesta menade på att det inte 
passade in på deras förening, antingen för att de redan har ett bra system eller för att iSvea är 
lite för avancerad för vår lilla förening. En av respondenterna som tillfrågades om 
informationen om iSvea är intressant svarade är det? Vet inte riktigt vad som ska väcka 

intresse. Även här kommenterade en del av respondenterna att de ansåg att det var för mycket 
text man orkar knappt ta sig igenom allt, det är för tätt. En av respondenterna tyckte att det 
var något luddig info. 8 av respondenterna ansåg att den var intressant och skulle vilja ha 

tillgång till detta i vår förening samt att den motsvarar våra behov. 2 av respondenterna 
kommenterade att har man någon i föreningen som vill sköta det så är det intressant där en av 
dem menade att hemsidan måste skötas och att det kan bli svårt att få den tiden och den rätta 
personen att sköta en hemsida vilket i sin tur leder till att den blir eftersatt och att föreningen 
därför får en dålig hemsida. 26 av respondenterna ansåg att den var intressant och 
systematisk. En av dessa respondenter svarade jag är 50 år gammal och egentligen en riktig 

”föreningsräv”. den får mig att tänka lite i nya banor en annan tyckte att det var 
medryckande och engagerande skrivet. För övrigt fick vi kommentarer som ger nya idéer till 

föreningen, intressanta texter, blir nyfiken, visst men inget supernytt, möjligtvis att det var 

mycket samlat på ett och samma ställe.  

Lättföreståligt   

6 stycken av respondenterna som valde att kommentera här anmärkte språkbruket i 
reklambladet. Vissa menade på att det var lite för byråkrat svenska och att vissa saker skulle 

kunna förklaras enklare. Respondenterna påpekade även att det var för avancerat språk och 
anpassat för IT vana personer samt att texten var fylld med branschanpassade 

marknadsföringsformuleringar. En av kommentarerna vi fick från en respondent var ”jag vet 

inte riktigt vad det går ut på. Vidare menade 5 respondenter på att texten är lättförestålig om 
läsaren har datorvana. Majoriteten av deltagarna tyckte dock att texten var lättförestålig. 
Några av dessa respondenter gav kommentarer så som inget krångligt eller gömt, tillräckligt 

enkelt språk, inte alltför tekniskt innehåll, bra att det inte är tekniska beskrivningar, kort och 

koncist, enkel text, jag är en 81-årig datorälskare. Då är alltihop lätt att förstå samt att 
informationen visar klart och tydligt möjligheterna. Även här tyckte några av respondenterna 
att för mycket text på en liten yta nämligen kompakt, en av respondenterna skrev det är 

möjligtvis för mkt text så det gäller att kunna sålla och orka hålla intresset.     

Komplicerad 

13 av respondenterna ansåg inte att informationen om iSvea var komplicerad. Här gavs det 
kommentarer så som jag hittar inget komplicerat, inga facktermer eller svårigheter, det står 

klart och tydligt om allting, inga problem att förstå samt såg bra ut. 5 stycken kommenterade 
att det var för mycket text innehåller för mycket info och nja, inte komplicerad, tung. Även 
här kommenterade många att det krävs en viss datorvana för att förstå texten om man tänker 
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att alla oavsett kunskap i datorer, så är den svår. En respondent skrev komplicerad är den 

inte, men som sagt rörig och en annan skrev tänk på enkelheten.  

Analys fråga 5, 6, 7, 8 och 9: Den kognitiva attitydkomponenten beskrivs som de åsikter och 
kunskaper som en person skapar genom att utvärdera ett attitydobjekt samt hur en person 
uppfattar attitydobjektet (Fill, 2002). Enligt respondenterna var reklambladet relativt tydligt, 
informativt, intressant och lättförståeligt, då påståendena fick 4-5 i medelvärde. Komplicerad 
fick 2,5 i medelvärde, vilket kan bero på att respondenterna tyckte att reklambladet var 
lättförståeligt med ett medelvärde som låg på 4,7. 

I sin motivering av påståendena tydligt och informativt hade många av respondenterna åsikten 
att reklambladet var tydligt och lättläst samt att det har lagom bilder och text. Dock uppfattade 
också några av respondenterna att reklambladet hade för mycket text och var lite rörigt. En 
respondent gav kommentaren som vanligt försöker man få med så mycket som möjligt. Lite 

rörigt!! och en annan ansåg att det säkert var informativt om man orkar läsa den. Weaterill 
(1997) menar att det inte är bra att företaget skriver för långa texter bara för att de har lust att 
berätta om allt de har att erbjuda eftersom budskapet då lätt försvinner. Om respondenterna 
tycker att den är för rörig och de heller inte orkar läsa den betyder detta att det finns risk för 
att budskapet heller inte kommer fram. Enligt Dahlén och Lange (2003) så innebär ett rikt 
informationsinnehåll främst fördelar för högengagemangsprodukter eftersom det minimerar 
riskerna som finns vid ett köp. Enligt några av våra respondenter var det lite för mycket text 
och för rörigt vilket innebär att ett rikt informationsinnehåll inte alltid är uppskattat av 
konsumenterna. Vi menar dock också på att detta låga behov av information kan bero på att 
respondenterna inte har något behov av tjänsten och känner därmed inget intresse att lägga ner 
energi på att läsa för mycket information. En respondent kommenterade att den var tydlig men 

det var väldigt mycket information att ta till sig när det är något man inte hört talas om 

tidigare. Vi anser att denna kommentar tyder på att en konsument inte alltid vill ha mycket 
information bara för att det är en högengagemangsprodukt utan att det också beror på om det 
är ett okänd eller känd produkt. Vi anser även att det inte alltid är bra att ha för mycket 
information till högengagemangsprodukter då det blir avskräckande för de konsumenter som 
inte anser sig ha ett behov. Dock passar mycket information konsumenter som redan har ett 
behov och vill ha mer information om produkten. Vi menar att reklamen bör vara kortfattad 
för att endast väcka ett behov hos konsumenten samt ge dem möjlighet att få mer information 
när konsumenten är i behov av det.   

Respondenternas motivering av påståendet intressant gav både positiva och negativa 
kommentarer. De som påstod att reklambladet inte var intressant var de respondenter som inte 
tyckte att tjänsten passade deras förening. Vissa av respondenterna menade även på att det var 
för mycket text och något luddig information. Majoriteten var dock positivt inställda till 
reklambladet och menade på att det motsvarar deras behov samt fick dem att tänka i nya 
banor. Detta betyder att reklambladet har lyckats skapa uppmärksamhet hos konsumenterna 
genom att kommunicera sådant som är av intresse för dem samt överensstämmer med deras 
behov, vilket enligt Shimp (1989) sedan också leder till kännedom. Dock lyckades inte 
reklambladet intressera alla, då många tyckte att texten var för lång och tät eller att tjänsten 
inte passade deras förening. Åsikterna om att reklambladet var för långt samt tät betyder att 



 

det inte lyckades skapa samma uppmärksamhet samt kännedom hos de
grund av dess utformning.  

Motiveringarna om hur lättförståelig samt komplicerad
Anledningen till att åsikterna 
möjligheten att bearbeta meddelandet 
kan ha haft olika motivation när de bearbetade meddelandet. Vissa av respondenterna 
varit i ett sådant tillstånd att de inte hade ork el
kan ha befunnit sig i ett annat tillstånd där de kände mer lust att engagera sig, vilket leder till 
de spridda åsikterna. En annan orsak kan också vara att de inte hade förmågan att 
meddelandet/informationen eftersom de inte har den kunskap som behövs om datorer. Vi såg 
att några av respondenterna tyckte att informationen var mindre lättförståelig då vissa ansåg 
att det var ett avancerat samt I
lätt att förstå vilket vi anser kan bero på att dessa respondenter har en annan kunskap inom 
datorområdet, vilket leder till att de också kan bearbeta informationen bättre.
våra respondenter hade att bearbeta informationen kan också vara en bi
svarens spridning. Omgivningen, vilket humör de var på samt tidsbristen kan ha varit 
bidragande faktorer till hur de bearbetade informationen.  
respondenterna läste informationen direkt på datorn kan d
textlängden eftersom det kan vara tröttsamt att sitta framför datorn för länge. 

Fråga 10, 11, 12, 13. Hur viktigt anse

Dessa frågor har vi valt att presentera på samma grund som
säga för att få en överskådlig bild av vad respondenterna tyc
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det inte lyckades skapa samma uppmärksamhet samt kännedom hos dessa respondenter på 

Motiveringarna om hur lättförståelig samt komplicerad informationen var relativt spridda
till att åsikterna är så spridda kan bero på motivationen, 

möjligheten att bearbeta meddelandet (Hoyer & Maclnnis, 2007). Vi menar att respondenterna 
kan ha haft olika motivation när de bearbetade meddelandet. Vissa av respondenterna 

t i ett sådant tillstånd att de inte hade ork eller lust att delta i undersökningen medans vissa 
kan ha befunnit sig i ett annat tillstånd där de kände mer lust att engagera sig, vilket leder till 
de spridda åsikterna. En annan orsak kan också vara att de inte hade förmågan att 

en eftersom de inte har den kunskap som behövs om datorer. Vi såg 
att några av respondenterna tyckte att informationen var mindre lättförståelig då vissa ansåg 
att det var ett avancerat samt IT-baserat språk. Dock ansåg många att språket var enkelt och

t att förstå vilket vi anser kan bero på att dessa respondenter har en annan kunskap inom 
et, vilket leder till att de också kan bearbeta informationen bättre.

våra respondenter hade att bearbeta informationen kan också vara en bidragande faktor till 
Omgivningen, vilket humör de var på samt tidsbristen kan ha varit 

bidragande faktorer till hur de bearbetade informationen.  Här vill vi också tillägga att då 
respondenterna läste informationen direkt på datorn kan detta ha påverkat den uppfattade 

xtlängden eftersom det kan vara tröttsamt att sitta framför datorn för länge. 

Hur viktigt anser du att det är att reklambladet innehåller

Dessa frågor har vi valt att presentera på samma grund som de föregående frågorna, 
för att få en överskådlig bild av vad respondenterna tycker om innehållet i reklam
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Vi menar att respondenterna 
kan ha haft olika motivation när de bearbetade meddelandet. Vissa av respondenterna kan ha 

t att delta i undersökningen medans vissa 
kan ha befunnit sig i ett annat tillstånd där de kände mer lust att engagera sig, vilket leder till 
de spridda åsikterna. En annan orsak kan också vara att de inte hade förmågan att bearbeta 

en eftersom de inte har den kunskap som behövs om datorer. Vi såg 
att några av respondenterna tyckte att informationen var mindre lättförståelig då vissa ansåg 

språk. Dock ansåg många att språket var enkelt och 
t att förstå vilket vi anser kan bero på att dessa respondenter har en annan kunskap inom 
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Respondenterna fick svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 står för inte viktigt alls och 7 för 
mycket viktigt.   
Den första frågan som gällde historiken om iSvea besvarades av 190 respondenter och gav ett 
medelvärde på 3,6 samt ett bortfall på 69 respondenter. Här valde 51 stycken av de deltagande 
respondenterna valde att svara ingen åsikt. Den andra frågan, det vill säga vad som ligger till 

grund för skapandet av tjänsten, besvarades av 189 respondenter vilket gav ett bortfall på 70 
respondenter och medelvärdet 4,7. 43 av dessa respondenter valde att inte ha någon åsikt. Den 
näst sista frågan om produktbeskrivningen gav medelvärdet 5,6 och besvarades av 187 
respondenter vilket därmed gav ett bortfall på 72 stycken respondenter. 30 stycken 
respondenter svarade att de inte hade någon åsikt Slutligen svarade 188 respondenter på 
frågan om visionen om iSvea. Detta gav ett medelvärde 4,4 samt ett bortfall på 71 
respondenter. Hela 63 stycken av respondenterna valde att inte ha någon åsikt i den här 
frågan.   
 
Analys fråga 10, 11, 12 och 13: Enligt Fill (2002) är det viktigt att kännedom utvecklas efter 
målgruppens karaktär. Karaktär kan definieras som läggning, personlighet, egenskaper som 

är kännetecknande för en viss person (Nationalencyklopedin, 2008). Våra respondenter ansåg 
att produktbeskrivningen var viktig ha med i reklambladet vilket visar på att det är produkten 
som är det mest intressanta för målgruppen. Detta kan bero på att konsumenten vid ett sådant 
här köp har ett informativt köpmotiv, det vill säga att konsumenten ser mer till 
produktattributen, då ett problem ska lösas. Respondenterna tycker även det är viktigt att veta 
vad som ligger till grund för skapandet av tjänsten samt visionen om iSvea. Dessa två tror vi 
är av betydelse för respondenterna eftersom det är ett okänt varumärke och att de därför vill 
ha mer bakgrundsfakta. Vi tror även att det kan bero på att tjänsten kan ses som en riskfylld 
investering för vissa föreningar och därför är de i behov av mer information om företaget för 
att känna sig säkrare i sitt val. Historik om iSvea fick ett lågt medelvärde vilket påvisar att det 
inte är så väsentligt för målgruppen att ha med denna del i reklambladet. Tidigare svarade 
många av respondenterna att reklambladet var för långt samt rörigt och vi tror att den här 
delen kan vara en av de bidragande faktorerna till dessa åsikter.  Annars tror vi att det låga 
medelvärdet 3,6 kan bero på att respondenterna på grund av sina tidigare motiveringar om att 
reklambladet hade för mycket text känt att de var tvungna att ta bort det minst väsentliga. Vi 
menar alltså att det kan vara så att de tyckte att historiken är viktig men känt att de var 
tvungna att minska textmängden och valde därför historiken som den minst viktiga.  
 

 

  



 

Fråga 14. Informationen som jag tagit del av

Den här frågan besvarades av 183 stycken av respondenterna vilket gav ett bortfall på 
stycken. Majoriteten av respondenterna, 92 stycken, tyckte att informationen var 
Vidare svarade 45 stycken 
informationen var för kort.  
 
Analys fråga 14: Hela 92 stycken av respondenterna uppfattade
vilket vi tror beror på att respondenterna tyckte att alla delar i reklambladet var relativt viktiga 
att ha med (se fråga 10, 11, 12 och 13).
reklambladet var lagom då de tidigare resultaten, tydlig, informativ, 
informativ fick ett högt medelvärde. I och med att respondenterna ansåg att de nämnda 
påståendena var bra så menar
Här kan vi instämma i Dahlén och Langes (2003) teori om att högengagemangsprodukter 
kräver informationsrik reklam, då majoriteten av våra respondenter svarade att de tyckte att 
texten var lagom.   
Många uppfattade också reklambladet som för långt. Vi skul
7, 8, och 9, där respondenterna fick motivera och ge kommentarer om vad de tyckte om 
texten. Respondenterna var då av åsikten att texten var för lång och för rörig och ville se mer 
enkelhet. Som vi påpekade tidigare så
vara informationsrik, då vissa konsumenter anser detta vara avskräckande eftersom de inte har 
ett behov av mycket information.
selektiv och vi anser att om respondenterna tycker att texten är för lång
också leda till att de tappar uppmärksamheten efter ett tag och därmed inte förstår budskapet 
som reklambladet vill förmedla.
Respondenterna som svarade att informationen var för kort tro
mer information eftersom reklambladet
dem som valde att svara vet ej 
svarat vet ej eftersom de var kluvna i frågan. 
betydelse för respondenterna men de tyckte kanske även samtidigt att själva texten var för 
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. Informationen som jag tagit del av är enligt mig: 

Den här frågan besvarades av 183 stycken av respondenterna vilket gav ett bortfall på 
stycken. Majoriteten av respondenterna, 92 stycken, tyckte att informationen var 
Vidare svarade 45 stycken vet ej, 43 stycken för lång och endast 3 stycken tyckte 

stycken av respondenterna uppfattade informationen som lagom 
vilket vi tror beror på att respondenterna tyckte att alla delar i reklambladet var relativt viktiga 

(se fråga 10, 11, 12 och 13).  Vi tror även att respondenterna ansåg att 
reklambladet var lagom då de tidigare resultaten, tydlig, informativ, 
informativ fick ett högt medelvärde. I och med att respondenterna ansåg att de nämnda 

så menar vi att det leder till att de anser att informationen vara lagom.
Här kan vi instämma i Dahlén och Langes (2003) teori om att högengagemangsprodukter 
kräver informationsrik reklam, då majoriteten av våra respondenter svarade att de tyckte att 

Många uppfattade också reklambladet som för långt. Vi skulle vilja gå tillbaka till
7, 8, och 9, där respondenterna fick motivera och ge kommentarer om vad de tyckte om 
texten. Respondenterna var då av åsikten att texten var för lång och för rörig och ville se mer 

Som vi påpekade tidigare så behöver inte reklamen för en högengagemangsprodukt 
informationsrik, då vissa konsumenter anser detta vara avskräckande eftersom de inte har 

ett behov av mycket information. Enligt Shimp (1989) är konsumenters uppmärksamhet 
respondenterna tycker att texten är för lång eller rörig kan detta 

också leda till att de tappar uppmärksamheten efter ett tag och därmed inte förstår budskapet 
som reklambladet vill förmedla. 
Respondenterna som svarade att informationen var för kort tror vi kan vara i behov av ännu 
mer information eftersom reklambladet kan ha väckt ett intresse till köp. 

som valde att svara vet ej inte orkade engagera sig i frågan. Vi tror också att vissa har 
svarat vet ej eftersom de var kluvna i frågan. All information i reklambladet kan ha varit av 
betydelse för respondenterna men de tyckte kanske även samtidigt att själva texten var för 
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Den här frågan besvarades av 183 stycken av respondenterna vilket gav ett bortfall på 76 
stycken. Majoriteten av respondenterna, 92 stycken, tyckte att informationen var lagom. 

och endast 3 stycken tyckte 

informationen som lagom 
vilket vi tror beror på att respondenterna tyckte att alla delar i reklambladet var relativt viktiga 

Vi tror även att respondenterna ansåg att 
reklambladet var lagom då de tidigare resultaten, tydlig, informativ, lättförestålig och 
informativ fick ett högt medelvärde. I och med att respondenterna ansåg att de nämnda 

informationen vara lagom. 
Här kan vi instämma i Dahlén och Langes (2003) teori om att högengagemangsprodukter 
kräver informationsrik reklam, då majoriteten av våra respondenter svarade att de tyckte att 

gå tillbaka till fråga 5, 6, 
7, 8, och 9, där respondenterna fick motivera och ge kommentarer om vad de tyckte om 
texten. Respondenterna var då av åsikten att texten var för lång och för rörig och ville se mer 

behöver inte reklamen för en högengagemangsprodukt 
informationsrik, då vissa konsumenter anser detta vara avskräckande eftersom de inte har 

Enligt Shimp (1989) är konsumenters uppmärksamhet 
eller rörig kan detta 

också leda till att de tappar uppmärksamheten efter ett tag och därmed inte förstår budskapet 

r vi kan vara i behov av ännu 
 Vi tror att vissa av 

Vi tror också att vissa har 
All information i reklambladet kan ha varit av 

betydelse för respondenterna men de tyckte kanske även samtidigt att själva texten var för 

För lång

Lagom

För kort

Vet ej



 

lång, vilket innebär att de inte viste vad
 
     
Fråga 15, 16, 17. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara

Dessa frågor är sammanställda i samma diagram för att bättre kunna påvisa hur 
respondenternas inställning är till utformningen av informationen. Respondenterna har fått 
svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt.
Det första påståendet utformningen

respondenter och hade ett bortfall på 78 respondenter. Medelvärdet uppmättes till 4,3 och 49 
av respondenterna hade ingen åsikt

anser jag vara tilltalande besvarades också av 181 respondenter och bortfallet var därmed 
också 78. Medelvärdet blev 4,3 och 
påståendet utformningen av informationen anser jag vara 

respondenterna varav 43 stycken 
respondenter och medelvärdet 4,5. 
 
Kreativ 

Gällande huruvida respondenterna tyckte
de svarande att den var det. Någ
till läsning och en annan menade på att 
ansåg den här respondenten att texterna i vi
välskrivna. För övrigt så tyckte respondenterna att den är 
snygg ut. En av respondenterna gav kommentaren 
bra sätt en annan menade på
innehåller text o information. 8 respondenter ansåg dock att den var för rörig, varav två av 
dessa ansåg att den var rörig men kreativ. Även här fick vi 4 kommentarer om att den var för 
lång, något kompakt för att vara i min smak

särskilt kreativ och mer traditionell. En respondent tyckte snarare att det var 
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lång, vilket innebär att de inte viste vad de skulle svara.  

Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara

Dessa frågor är sammanställda i samma diagram för att bättre kunna påvisa hur 
respondenternas inställning är till utformningen av informationen. Respondenterna har fått 
svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt.

utformningen av information anser jag vara kreativ

respondenter och hade ett bortfall på 78 respondenter. Medelvärdet uppmättes till 4,3 och 49 
ingen åsikt. Det andra påståendet utformningen

besvarades också av 181 respondenter och bortfallet var därmed 
också 78. Medelvärdet blev 4,3 och 42 respondenter hade ingen åsikt. Det tredje och sista 

utformningen av informationen anser jag vara tydlig besvarades av 183 
respondenterna varav 43 stycken inte hade någon åsikt. Bortfallet blev 43 stycken 
respondenter och medelvärdet 4,5.  

Gällande huruvida respondenterna tyckte att reklambladet var kreativt så ansåg majoriteten av 
de svarande att den var det. Någon kommenterade att reklambladet väcker intresse, stimulerar 

och en annan menade på att utformningen är snygg och lockar till läsning

ansåg den här respondenten att texterna i vision och om iSvea rutorna inte vara speciellt 
välskrivna. För övrigt så tyckte respondenterna att den är saklig och bra

. En av respondenterna gav kommentaren variation med bilder, text och färger på ett 

en annan menade på att den är roligare att läsa då det är flera olika rutor som 

. 8 respondenter ansåg dock att den var för rörig, varav två av 
dessa ansåg att den var rörig men kreativ. Även här fick vi 4 kommentarer om att den var för 

got kompakt för att vara i min smak. Vissa respondenter ansåg att layouten inte var 
särskilt kreativ och mer traditionell. En respondent tyckte snarare att det var 

4,3 4,5

Sida | 38  

Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara 

 

Dessa frågor är sammanställda i samma diagram för att bättre kunna påvisa hur 
respondenternas inställning är till utformningen av informationen. Respondenterna har fått 
svara på en skala mellan 1 och 7, där 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt.  

anser jag vara kreativ besvarades av 181 
respondenter och hade ett bortfall på 78 respondenter. Medelvärdet uppmättes till 4,3 och 49 

utformningen av informationen 

besvarades också av 181 respondenter och bortfallet var därmed 
Det tredje och sista 
besvarades av 183 

. Bortfallet blev 43 stycken 

så ansåg majoriteten av 
väcker intresse, stimulerar 

utformningen är snygg och lockar till läsning däremot 
sion och om iSvea rutorna inte vara speciellt 

saklig och bra samt att den ser 

variation med bilder, text och färger på ett 

den är roligare att läsa då det är flera olika rutor som 

. 8 respondenter ansåg dock att den var för rörig, varav två av 
dessa ansåg att den var rörig men kreativ. Även här fick vi 4 kommentarer om att den var för 

. Vissa respondenter ansåg att layouten inte var 
särskilt kreativ och mer traditionell. En respondent tyckte snarare att det var mer dragning åt 

Kreativ

Tilltalande 

Tydlig 



Sida | 39  
 

informativ och realistisk än kreativ. Några andra kommentarer som vi fick gällande 
kreativiteten var generationsanpassad?. Bör förmedlas på annat sätt till rätt person inom 

föreningen, den är överarbetad samt att det är väldigt mycket i samma färg. Svårt att se vilket 

som är viktigast.      

Tilltalande 

23 respondenter kommenterade att de tyckte att reklambladet var tilltalande. De flesta 
kommentarerna rörde sig kring texten samt bilderna. Respondenterna ansåg att det var bra val 
av färger och bilder. En respondent skrev hela publikationen ger intryck av fart och rörelse. 

Klart tilltalande menads en annan skrev blandningen mellan text och bilder tilltalar ögat. 
Några respondenter kommenterade även att de tyckte att den var snygg. 7 stycken 
respondenter ansåg dock att det var för mycket text där en av dem uttryckte sig så här kunde 

möjligen vara bra om det fanns mera luft och mindre textblock, man tappar fort intresset med 

så mycket information på en gång. Kort och slagkraftigt ska det vara. Sen kan den som 

eventuellt vill veta mera hänvisas till detaljerade beskrivningar längre ner. 6 stycken tyckte 
att reklambladet var för rörigt alldeles för rörigt, svårt att få en klar överblick vid första titten 
menade en av respondenterna. För övrigt fick vi kommentarerna helt OK men inte särskilt 

upphetsande samt för mycket standard, inget avvikande som lockar.  

Tydlig 

Majoriteten av respondenterna ansåg att den var tydlig, eller som vissa skrev relativt tydlig. 3 
av respondenterna tyckte att den var väl avgränsat och överskådligt. Vi fick även 
kommentarer om upplägget och rubrikerna där respondenterna ansåg att de var logiskt 
arrangerade med ett tydligt buskap.  Respondenterna som inte höll med ansåg att det kunde 

vara lite mer lättförstålig om tjänsten samt att det beror på huvudmålgrupp huruvida läsaren 
anser att den är tydlig. Vi har även fått kommentarer om att framsidan är bra men att baksidan 
drar ner det medan en annan respondent ansåg att brödtexten var svår läst på första sidan 
varför göra en jättebild och sen klämma ihop en massa text nedanför? skrev hon/han. 
Återigen kommenterades det av vissa respondenter att det var för mycket text samt rörigt. En 
av respondenterna skrev tydlig men lite för mycket.   
 
Analys fråga 15, 16 och 17: De kognitiva attityderna, som har skapats, eller med andra ord 
de åsikter som har skapats om huruvida layouten är kreativ, tilltalande och tydlig, är som på 
fråga 10, 11, 12 och 13 ganska spridda. Majoriteten tycker att layouten var kreativ, tydlig 
samt tilltalande. Respondenterna tyckte att den stimulerade till läsning samt att den tilltalar 
ögat genom en bra blandning mellan text och bild. Dock var det många som tyckte tvärt om, 
det vill säga att den är rörig och att den är för kompakt. Enligt Weatherill (1997) är det 
layoutens uppgift att disponera de ytor som står till förfogande så att den blir tilltalande samt 
överskådlig för konsumenten. Det är layouten som bidrar till hur konsumenten tar till sig 
budskapet och spelar därför en viktig roll. Detta innebär också att företaget måste försöka att 
begränsa sig i vad de skriver så budskapet inte försvinner i texten.  Från detta resultat kan vi, 
som vi tidigare har nämnt, se hur spridda samt subjektiva respondenternas åsikter kring 
utformningen är. Den disposition som är tilltalande för vissa av respondenterna tilltalar inte 
några andra och vice versa.  



 

 
Vid informativa produkter är det inte lika viktigt som vid andra produkter att målgruppen 
tycker om reklamen (Dahlén & Lange, 2003)
produkter är att få målgruppen att minnas produktattributen
reklamen minns sämre eller att målgruppen får ett sämre intryck av produkten.
visas i vårt resultat också. Layouten fick ett relativt neutralt medelvärde medans de övriga 
påstående om vad respondenterna tyckte om informationen (fråga 10, 11, 
högre medelvärde. Bara för att medelvärdet för layouten blev relativt neutralt 
inte att detta innebär att respondenterna fick ett sämre intryck av reklamen.  
 
 
Fråga 18. Var sker kommunikationen mellan medlemmarna?

I den här frågan fick vi en svarsfrekvens på 175 stycken och
Majoriteten, nämligen hela 96 stycken av respondenterna, svarade att kommunikationen 
mellan medlemmarna kommer att ske via föreningens hemsida och meddelandesystem. Näst 
besvarade påståendet var i föreningens lokaler
Det rätta svaret på denna fråga skulle ha varit 
meddelandesystem.  
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informativa produkter är det inte lika viktigt som vid andra produkter att målgruppen 
(Dahlén & Lange, 2003). Meningen med reklam

produkter är att få målgruppen att minnas produktattributen detta innebär dock inte att 
eklamen minns sämre eller att målgruppen får ett sämre intryck av produkten.

visas i vårt resultat också. Layouten fick ett relativt neutralt medelvärde medans de övriga 
påstående om vad respondenterna tyckte om informationen (fråga 10, 11, 
högre medelvärde. Bara för att medelvärdet för layouten blev relativt neutralt 

detta innebär att respondenterna fick ett sämre intryck av reklamen.  

Var sker kommunikationen mellan medlemmarna? 

en svarsfrekvens på 175 stycken och ett borfall på hela 84 stycken
Majoriteten, nämligen hela 96 stycken av respondenterna, svarade att kommunikationen 
mellan medlemmarna kommer att ske via föreningens hemsida och meddelandesystem. Näst 
besvarade påståendet var i föreningens lokaler med 39 svar. 9 respondenter 
Det rätta svaret på denna fråga skulle ha varit Via föreningens hemsida och 

39

96
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9
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informativa produkter är det inte lika viktigt som vid andra produkter att målgruppen 
. Meningen med reklamen för informativa 

detta innebär dock inte att 
eklamen minns sämre eller att målgruppen får ett sämre intryck av produkten. Detta anser vi 

visas i vårt resultat också. Layouten fick ett relativt neutralt medelvärde medans de övriga 
påstående om vad respondenterna tyckte om informationen (fråga 10, 11, 12 och 13) fick ett 
högre medelvärde. Bara för att medelvärdet för layouten blev relativt neutralt (lågt) anser vi 

detta innebär att respondenterna fick ett sämre intryck av reklamen.    

 

ett borfall på hela 84 stycken. 
Majoriteten, nämligen hela 96 stycken av respondenterna, svarade att kommunikationen 
mellan medlemmarna kommer att ske via föreningens hemsida och meddelandesystem. Näst 

9 respondenter kom inte ihåg. 
Via föreningens hemsida och 

Via e-mail

Via telefonsamtal

I föreningens lokaler

Via föreningens hemsida och 

meddelandesystem

Via medlemmarnas bloggar

Kommer inte ihåg



 

Fråga 19. Vart kommer föreningens mötesplats att vara?

Den här frågan svarade 172 stycken på var av vi fick ett bortfall på 87 stycken. 
respondenterna, 72 stycken, svarade att mötesplatsen kommer att vara 
49 stycken gav svaret på en gemensam Community

kommer ske på föreningens hemsida

Här var det rätta svaret På en gemensam community.

 

Fråga 20. Hur uppdateras personlig information om medlemmarna?

Den här frågan besvarade av endast 174 stycken vilket ger ett bortfall på 85 stycken. Som kan 
ses i diagrammet så antog 113 stycken av respondenterna att den personliga informationen om 
medlemmarna uppdateras av 
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Vart kommer föreningens mötesplats att vara? 

Den här frågan svarade 172 stycken på var av vi fick ett bortfall på 87 stycken. 
svarade att mötesplatsen kommer att vara i föreningens lokaler

gemensam Community. 35 respondenter trodde att mötesplatsen 
föreningens hemsida. 8 respondenter svarade att de inte kom ihåg

På en gemensam community.  

Hur uppdateras personlig information om medlemmarna? 

Den här frågan besvarade av endast 174 stycken vilket ger ett bortfall på 85 stycken. Som kan 
ses i diagrammet så antog 113 stycken av respondenterna att den personliga informationen om 
medlemmarna uppdateras av medlemmarna själva via deras sida

1
7

35

8

På en gemensam community

I föreningens lokaler

På caféer

Hemma hos en föreningsmedlem

På föreningens hemsida

Kommer inte ihåg

22

113

Medlemmen ringer styrelsen 

Styrelsen ringer runt till sina 

medlemmar

Medlemmen uppdaterar 

informationen via sin sida 

Kommer inte ihåg
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Den här frågan svarade 172 stycken på var av vi fick ett bortfall på 87 stycken. Majoriteten av 
i föreningens lokaler. 

. 35 respondenter trodde att mötesplatsen 
inte kom ihåg. 

 

Den här frågan besvarade av endast 174 stycken vilket ger ett bortfall på 85 stycken. Som kan 
ses i diagrammet så antog 113 stycken av respondenterna att den personliga informationen om 

medlemmarna själva via deras sida. 39 stycken av 

På en gemensam community

I föreningens lokaler

Hemma hos en föreningsmedlem

På föreningens hemsida

Kommer inte ihåg

Medlemmen ringer styrelsen 

Styrelsen ringer runt till sina 

medlemmar

Medlemmen uppdaterar 

informationen via sin sida 

Kommer inte ihåg



 

respondenterna antog dock att informationen uppdateras genom att 
styrelsen. Endast 22 stycken svarade att 
uppdatera personlig information om medlemmarna.
Medlemmen uppdaterar informationen via sin sida. 

 

Fråga 21. Hur utformar föreningen sin hemsida?

I den här frågan fick vi en svarsfrekvens på 171 stycken vilket resulterade i att vi fick ett 
bortfall på 88 stycken. Majoriteten av respondenterna svarade att man utformar sin sida 
med iSveas hemsideverktyg. Det blev i hög grad en jämn fördelning m
webbyrå designar hemsidor samt att det finns en 
av respondenterna kom dock inte ihåg

korrekta svaret vara Själva med iSveas hemside

 

Analys fråga 18, 19, 20 och 21
att konsumenten känner till produkten för att köpa den utan de måste också 
(Fill, 2002) På alla frågor, förutom 
Detta faktum anser vi dock inte påvisa att respo
en för liten andel av respondenterna som har svarat rätt på frågorna. De 
valde de övriga alternativen v
Att missförstånd uppstår menar Hoyer och Maclnnis (2007) till stor del beror på att 
konsumenten inte har motivation, förmåga eller möj
Vi tror att det finns massor av faktorer som kan ha bidragit till att
främsta orsaken tror vi är att de har svarat utifrån hur deras egen förening fungerar och inte 
hur tjänsten iSvea är. En annan orsak kan vara 
svartillfället, hur miljön runt omkring var (stökig, lugnt, högljud) samt tidsbrist.
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respondenterna antog dock att informationen uppdateras genom att medlemmen ringer 

. Endast 22 stycken svarade att styrelsen ringer runt till sina medlemmar

uppdatera personlig information om medlemmarna. På den här frågan är det rätta
Medlemmen uppdaterar informationen via sin sida.  

. Hur utformar föreningen sin hemsida? 

I den här frågan fick vi en svarsfrekvens på 171 stycken vilket resulterade i att vi fick ett 
bortfall på 88 stycken. Majoriteten av respondenterna svarade att man utformar sin sida 

. Det blev i hög grad en jämn fördelning mellan påståendena att en 
samt att det finns en standardmall för alla föreningar

kom dock inte ihåg hur föreningen kan utforma sin hemsida. 
Själva med iSveas hemsideverktyg.  

fråga 18, 19, 20 och 21: För mer komplicerade produkter räcker det inte endast med 
att konsumenten känner till produkten för att köpa den utan de måste också 

förutom på fråga 19, svarade majoriteten av respondenterna rätt. 
Detta faktum anser vi dock inte påvisa att respondenterna har förstått tjänsten
en för liten andel av respondenterna som har svarat rätt på frågorna. De andra respondenterna 
valde de övriga alternativen vilket innebär att de många också har missförstått reklambladet.
Att missförstånd uppstår menar Hoyer och Maclnnis (2007) till stor del beror på att 
konsumenten inte har motivation, förmåga eller möjlighet att bearbeta meddelandet. 

assor av faktorer som kan ha bidragit till att de har svarat fel. Den 
främsta orsaken tror vi är att de har svarat utifrån hur deras egen förening fungerar och inte 

En annan orsak kan vara respondentens affektiva tillstånd (humör) 
svartillfället, hur miljön runt omkring var (stökig, lugnt, högljud) samt tidsbrist.
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medlemmen ringer 

styrelsen ringer runt till sina medlemmar för att 
På den här frågan är det rätta svaret 

 

I den här frågan fick vi en svarsfrekvens på 171 stycken vilket resulterade i att vi fick ett 
bortfall på 88 stycken. Majoriteten av respondenterna svarade att man utformar sin sida själva 

ellan påståendena att en 
standardmall för alla föreningar. 26 stycken 

n kan utforma sin hemsida. Här skulle det 

För mer komplicerade produkter räcker det inte endast med 
att konsumenten känner till produkten för att köpa den utan de måste också förstå sig på den 

majoriteten av respondenterna rätt. 
ndenterna har förstått tjänsten eftersom det är 

andra respondenterna 
också har missförstått reklambladet. 

Att missförstånd uppstår menar Hoyer och Maclnnis (2007) till stor del beror på att 
lighet att bearbeta meddelandet.   

de har svarat fel. Den 
främsta orsaken tror vi är att de har svarat utifrån hur deras egen förening fungerar och inte 

respondentens affektiva tillstånd (humör) vid 
svartillfället, hur miljön runt omkring var (stökig, lugnt, högljud) samt tidsbrist. Att 

En webbyrå som designar hemsidor

Själva med iSveas hemsideverktyg

En standardmall som finns för alla 

föreningar

Kommer inte ihåg 
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respondenten satt framför datorn anser vi också kan ha haft en betydande roll i huruvida 
respondenten har förstått informationen. Vi menar att det kan vara mer tröttsamt att sitta 
framför datorn än att läsa informationen i till exempel soffan, vilket kan ha lett till att 
respondenten inte engagerat sig så mycket i läsandet. 

Tidigare frågor har visat att vissa av respondenterna tyckte att reklambladet hade ett avancerat 
språk samt att texten var för lång och rörig. Detta anser vi också kan ha bidragit till att 
respondenten missförstod tjänsten. Peter och Olson (2008) menar att 
marknadskommunikationens form och innehåll kan bidra till att respondenten missförstår 
informationen, det vill säga att informationen kan vara för svår eller oklar att förstå. 
Respondenterna kan också ha missförstått tjänstens funktioner på grund av att reklambladet 
saknade fokus på de centrala produktattributen. Vi anser att reklambladet tog upp för många 
produktattribut istället för att fokusera på de centrala, vilket ledde till missförstånd av tjänsten 
eftersom det blev för mycket att hålla reda på.  

Vi är vidare av den åsikten att vi kan ha bidragit till respondenternas felaktiga svar. Vid 
utformandet av våra svarsalternativ har vi medvetet utformat vissa relativt lika för att det inte 
skulle bli för uppenbart vilket det riktiga svaret var. Anledningen till att vi valde att göra så 
var att vi därmed skulle se om de verkligen hade förstått tjänsten. Då svarsalternativen var 
väldigt lika kan det innebära att respondenterna har blivit förvirrade och svarat felaktigt fast 
de har förstått produktbeskrivningen. Vi anser ändå att förvirring inte borde ha uppstått om 
produktbeskrivningen var tillräckligt tydlig.  

Slutligen tror vi att de som inte kommer ihåg beror på att informationen inte var tillräckligt 
beskrivande för att respondenterna skulle förstå tjänsten. Brist på engagemang hos 
respondenten kan också ha varit en bidragande faktor till svaret. Det kan vara både brist på 
engagemang när de svara på frågan, det vill säga att de inte orkade tänka efter, men även att 
de inte var engagerade när de läste reklambladet, vilket ledde till att de inte kom ihåg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Fråga 22. Utifrån reklambladet är min bild av iSvea

I den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
negativ bild och 7 positiv bild. Sammanlagt svarade 170 stycken på den här frågan vilket 
lämnar oss med ett bortafall på 89 stycken. 38 av respondenterna svarade att
någon åsikt. Diagrammet visar mede
 
Analys fråga 22: Detta medelvärde är enligt oss ett ganska
bero på att respondenterna formade en relativt positiv kognitiv attityd (positiva åsikter) vid 
utvärderingen av reklambladet
till respondenterna har fått relativ positiv respons samt ett 
Maclnnis (2007) menar att när vi lär oss om ett objekt och utvärderar detta så skapas en 
positiv eller negativ attityd gentemot objektet. 
Peter och Olson (2008) menar att reklam som konsumenten gillar leder till en posi
gentemot produkten. Vi menar på att det även i
positiva affektiva attityd gentemot iSvea har lett till en positiv affektiv attityd till 
reklambladet. Den positiva bilden respondenterna har fått av iSvea
på att de har blivit övertygade om tjänstens
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I den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
negativ bild och 7 positiv bild. Sammanlagt svarade 170 stycken på den här frågan vilket 
lämnar oss med ett bortafall på 89 stycken. 38 av respondenterna svarade att

. Diagrammet visar medelvärdet av respondenternas svar som blev 4,7. 

Detta medelvärde är enligt oss ett ganska högt. Vi anser att
bero på att respondenterna formade en relativt positiv kognitiv attityd (positiva åsikter) vid 
utvärderingen av reklambladet. Detta anser vi eftersom de föregående frågorna som har ställts 
till respondenterna har fått relativ positiv respons samt ett relativt högt medelvärde.
Maclnnis (2007) menar att när vi lär oss om ett objekt och utvärderar detta så skapas en 
positiv eller negativ attityd gentemot objektet.  
Peter och Olson (2008) menar att reklam som konsumenten gillar leder till en posi
gentemot produkten. Vi menar på att det även i vårt fall kan vara så att respondenternas 
positiva affektiva attityd gentemot iSvea har lett till en positiv affektiv attityd till 

Den positiva bilden respondenterna har fått av iSvea utifrån reklambladet visar 
blivit övertygade om tjänstens fördelar.   

4,7
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I den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 representerade 
negativ bild och 7 positiv bild. Sammanlagt svarade 170 stycken på den här frågan vilket 
lämnar oss med ett bortafall på 89 stycken. 38 av respondenterna svarade att de inte hade 

lvärdet av respondenternas svar som blev 4,7.   

Vi anser att medelvärdet kan 
bero på att respondenterna formade en relativt positiv kognitiv attityd (positiva åsikter) vid 

Detta anser vi eftersom de föregående frågorna som har ställts 
relativt högt medelvärde. Hoyer och 

Maclnnis (2007) menar att när vi lär oss om ett objekt och utvärderar detta så skapas en 

Peter och Olson (2008) menar att reklam som konsumenten gillar leder till en positiv attityd 
t fall kan vara så att respondenternas 

positiva affektiva attityd gentemot iSvea har lett till en positiv affektiv attityd till 
utifrån reklambladet visar 



 

Fråga 23. Efter att jag har läst informationen så 
 

Även i den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 
representerade instämmer inte alls och 7 instämmer helt. 170 stycken medverkade i den här 
frågan vilket resulterade att vi även här fick ett bortfall på 89 stycken. Det var to
stycken respondenter som svarade 
respondenternas svar.  
 

Analys fråga 23: Denna fråga fick ett relativt lågt medelvärde, vilket innebär att även fast 
respondenterna fick en positiv bild av iSvea 
vill veta mer om tjänsten. Detta kan bero på att respondenterna tidigare har påpekat att de 
redan har vad tjänsten erbjuder eller att deras förening inte har ett behov av tjänsten. 
också sägas att reklambladet inte har varit tillräckligt övertyg
tjänstens fördelar och därmed inte har lett till ett intresse att veta mer om tjänsten. 
(2002) menar att det är viktigt att målgruppen blir övertygade om produktens fördelar
detta sedan ska kunna leda till handling.
iSvea anser vi beror på att reklambladet har lyckats
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Efter att jag har läst informationen så vill jag veta mer om iSvea.

Även i den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 
representerade instämmer inte alls och 7 instämmer helt. 170 stycken medverkade i den här 
frågan vilket resulterade att vi även här fick ett bortfall på 89 stycken. Det var to
stycken respondenter som svarade vet ej. Diagrammet visar att medelvärdet blev 3,4 av 

Denna fråga fick ett relativt lågt medelvärde, vilket innebär att även fast 
fick en positiv bild av iSvea (se föregående fråga) så innebär det inte att de 

Detta kan bero på att respondenterna tidigare har påpekat att de 
redan har vad tjänsten erbjuder eller att deras förening inte har ett behov av tjänsten. 

klambladet inte har varit tillräckligt övertygande och lyckats förmedla 
och därmed inte har lett till ett intresse att veta mer om tjänsten. 

(2002) menar att det är viktigt att målgruppen blir övertygade om produktens fördelar
detta sedan ska kunna leda till handling. De som dock instämmde med att de vill veta mer om 

reklambladet har lyckats väcka ett intresse för tjänsten

3,4
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vill jag veta mer om iSvea. 

 

Även i den här frågan fick respondenterna svara på en skala mellan 1 och 7 där 1 
representerade instämmer inte alls och 7 instämmer helt. 170 stycken medverkade i den här 
frågan vilket resulterade att vi även här fick ett bortfall på 89 stycken. Det var totalt 45 

. Diagrammet visar att medelvärdet blev 3,4 av 

Denna fråga fick ett relativt lågt medelvärde, vilket innebär att även fast 
(se föregående fråga) så innebär det inte att de 

Detta kan bero på att respondenterna tidigare har påpekat att de 
redan har vad tjänsten erbjuder eller att deras förening inte har ett behov av tjänsten. Det kan 

ande och lyckats förmedla 
och därmed inte har lett till ett intresse att veta mer om tjänsten. Chris Fill 

(2002) menar att det är viktigt att målgruppen blir övertygade om produktens fördelar för att 
De som dock instämmde med att de vill veta mer om 

tjänsten hos dem.    



 

Fråga 24. Är iSvea en tjänst som du skulle kunna 
föreningar om? 

Svarsfrekvensen på den här frågan var 170 stycken och likaså här blev det ett bortfall på 89 
personer. Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna valde att svara 
det blev en väldigt jämn fördelning mellan 
respondenterna skulle kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten iSvea och 
47 stycken (27,70%) skulle inte kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten.
Hela 75 stycken av respondenterna visste inte om de skulle kunna tänka sig att göra det.
 
Analys fråga 24: De flesta av respondenterna
andra föreningar, vilket vi anser kan bero på att de är kluvna i frågan om de skul
eller inte. Det kan helt enkelt 
informera andra föreningar om tjänsten men det kan också vara så att de inte orkar engagera 
sig tillräckligt mycket för att svara på frågan.
faktiskt tycker att det är en bra tjänst, med tanke på den positiva bild som respondenterna har 
av iSvea, men att de helt enkelt in
 
De respondenter som har svarat ja på frågan anser vi kan bero på att de själva kan vara
intresserade av tjänsten och anser att den bör rekommenderas till andra föreningar.
också att respondenten kan vara villig att berätta vidare om tjänsten även om tjänsten inte är 
av intresse för deras förening eftersom de kan se fördelen med tjänsten för andra föreningar.
Ajzen och Fishbein (1980) menar vidare att det är möjligt
genom att mäta attityden gentemot ett beteende
svarat ja på den här frågan visar på att de har en positiv attityd till beteendet
fallet är att berätta vidare om iSvea
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Är iSvea en tjänst som du skulle kunna tänka dig att informera andra 

Svarsfrekvensen på den här frågan var 170 stycken och likaså här blev det ett bortfall på 89 
personer. Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna valde att svara 

fördelning mellan ja och nej svaren. 48 stycken (28,3%) av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten iSvea och 
47 stycken (27,70%) skulle inte kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten.

stycken av respondenterna visste inte om de skulle kunna tänka sig att göra det.

De flesta av respondenterna vet inte om de skulle berätta om tjänsten för 
andra föreningar, vilket vi anser kan bero på att de är kluvna i frågan om de skul

helt enkelt vara så att de inte kan se en situation där de faktiskt skulle 
informera andra föreningar om tjänsten men det kan också vara så att de inte orkar engagera 
sig tillräckligt mycket för att svara på frågan. Slutligen anser vi att det också kan vara så att de 
faktiskt tycker att det är en bra tjänst, med tanke på den positiva bild som respondenterna har 
av iSvea, men att de helt enkelt inte vet om de skulle sprida den.  

som har svarat ja på frågan anser vi kan bero på att de själva kan vara
anser att den bör rekommenderas till andra föreningar.

också att respondenten kan vara villig att berätta vidare om tjänsten även om tjänsten inte är 
av intresse för deras förening eftersom de kan se fördelen med tjänsten för andra föreningar.

menar vidare att det är möjligt att förutspå en persons intentioner 
genom att mäta attityden gentemot ett beteende (konativa attityden). Att respondenterna har 
svarat ja på den här frågan visar på att de har en positiv attityd till beteendet

m iSvea till andra föreningar, och att detta i sin tur visar på att 

28,30% 27,70%

44,00%
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tänka dig att informera andra 

 

Svarsfrekvensen på den här frågan var 170 stycken och likaså här blev det ett bortfall på 89 
personer. Diagrammet visar att majoriteten av respondenterna valde att svara vet ej medans 

svaren. 48 stycken (28,3%) av 
respondenterna skulle kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten iSvea och 
47 stycken (27,70%) skulle inte kunna tänka sig att informera andra föreningar om tjänsten. 

stycken av respondenterna visste inte om de skulle kunna tänka sig att göra det.  

om de skulle berätta om tjänsten för 
andra föreningar, vilket vi anser kan bero på att de är kluvna i frågan om de skulle göra det 

vara så att de inte kan se en situation där de faktiskt skulle 
informera andra föreningar om tjänsten men det kan också vara så att de inte orkar engagera 

n anser vi att det också kan vara så att de 
faktiskt tycker att det är en bra tjänst, med tanke på den positiva bild som respondenterna har 

som har svarat ja på frågan anser vi kan bero på att de själva kan vara 
anser att den bör rekommenderas till andra föreningar. Vi menar 

också att respondenten kan vara villig att berätta vidare om tjänsten även om tjänsten inte är 
av intresse för deras förening eftersom de kan se fördelen med tjänsten för andra föreningar. 

att förutspå en persons intentioner 
Att respondenterna har 

svarat ja på den här frågan visar på att de har en positiv attityd till beteendet, som i det här 
till andra föreningar, och att detta i sin tur visar på att 

Ja

Nej

Vet ej



 

respondenterna faktiskt har en intention att göra det.
blivit så pass övertygade att de är villiga att rekommendera tjänsten för andra föreningar. 
 
De respondenter som svarade nej kan vara de som inte anser att det finns ett behov av tjänsten 
för deras förening eller för någon annan
nej inte har sett en vilken fördel de ger dem med att sprida informat
inte göra det.  
 

Fråga 25. Vill du att vi ber iSvea kontakta dig för hur de kan hjälpa din förening?
 

 

Totalt svarade 170 stycken respondenter på den här frågan. Även här fick vi ett borfall på 89 
stycken. Huvudparten av respondenterna, 149 stycken, ville inte bli kontaktade av företaget 
dock ville 21 stycken av respondenterna bli det.
 
Analys fråga 25: De som svarade ja på den här frågan var de respondenter som har blivit 
tillräckligt övertygade om tjänstens fördelar att 
det sista steget i DAGMAR modellen och innebär att respondenten har gått från att vara 
intresserad till att faktiskt handla, det vill säga lämna ut sina kontaktuppgifter till företaget för 
att kunna bli kontaktade. Dessa föreningar kan vara de som ser ett behov av tjänsten till sin 
förening. Det kan även vara så att de som svara ja inte insåg att de hade ett behov av tjänsten 
men att reklambladet lyckades tilltala dem så att de i slutändan nu vill bli kontakta
 
Majoriteten av respondenterna blev dock inte tillräckligt öve
dessa inte ville bli kontaktade av företaget. 
kanske redan har en liknande tjänst eller att de helt enkelt anser att behovet inte finns i deras 
förening. Vi tror också att det negativa svaret kan 
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respondenterna faktiskt har en intention att göra det. Dessa respondenter har med andra ord 
blivit så pass övertygade att de är villiga att rekommendera tjänsten för andra föreningar. 

respondenter som svarade nej kan vara de som inte anser att det finns ett behov av tjänsten 
för deras förening eller för någon annan förening. Det kan även vara så att de som har svarat 
nej inte har sett en vilken fördel de ger dem med att sprida informationen och därför valt att 

Vill du att vi ber iSvea kontakta dig för hur de kan hjälpa din förening?

170 stycken respondenter på den här frågan. Även här fick vi ett borfall på 89 
respondenterna, 149 stycken, ville inte bli kontaktade av företaget 

dock ville 21 stycken av respondenterna bli det. 

De som svarade ja på den här frågan var de respondenter som har blivit 
tillräckligt övertygade om tjänstens fördelar att de vill bli kontaktade av företaget.
det sista steget i DAGMAR modellen och innebär att respondenten har gått från att vara 
intresserad till att faktiskt handla, det vill säga lämna ut sina kontaktuppgifter till företaget för 

Dessa föreningar kan vara de som ser ett behov av tjänsten till sin 
förening. Det kan även vara så att de som svara ja inte insåg att de hade ett behov av tjänsten 
men att reklambladet lyckades tilltala dem så att de i slutändan nu vill bli kontakta

Majoriteten av respondenterna blev dock inte tillräckligt övertygade om tjänstens
dessa inte ville bli kontaktade av företaget. Anledningen anser vi kan vara att föreningen 
kanske redan har en liknande tjänst eller att de helt enkelt anser att behovet inte finns i deras 

Vi tror också att det negativa svaret kan bero på att respondenterna uppfattade

12,30%

87,70%
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Dessa respondenter har med andra ord 
blivit så pass övertygade att de är villiga att rekommendera tjänsten för andra föreningar.  

respondenter som svarade nej kan vara de som inte anser att det finns ett behov av tjänsten 
Det kan även vara så att de som har svarat 

ionen och därför valt att 

Vill du att vi ber iSvea kontakta dig för hur de kan hjälpa din förening? 

 

170 stycken respondenter på den här frågan. Även här fick vi ett borfall på 89 
respondenterna, 149 stycken, ville inte bli kontaktade av företaget 

De som svarade ja på den här frågan var de respondenter som har blivit 
de vill bli kontaktade av företaget. Det här är 

det sista steget i DAGMAR modellen och innebär att respondenten har gått från att vara 
intresserad till att faktiskt handla, det vill säga lämna ut sina kontaktuppgifter till företaget för 

Dessa föreningar kan vara de som ser ett behov av tjänsten till sin 
förening. Det kan även vara så att de som svara ja inte insåg att de hade ett behov av tjänsten 
men att reklambladet lyckades tilltala dem så att de i slutändan nu vill bli kontaktade.   

tjänstens fördelar, då 
Anledningen anser vi kan vara att föreningen 

kanske redan har en liknande tjänst eller att de helt enkelt anser att behovet inte finns i deras 
bero på att respondenterna uppfattade att 

Ja 

Nej
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reklambladet var för rörigt, långt och otydligt, vilket i sin tur ledde till att reklambladet inte 
tilltalade respondenten tillräckligt för att de skulle leda till handling. Med detta menar vi att 
ett steg i DAGMAR modellen har blivit ouppfyllt för att det skulle leda till det sista steget 
(handling). 
Vi tror även att dessa respondenter som svarade nej kan ha haft en positiv inställning till 
reklambladet men att de upplever att de var med i en undersökning och därför inte ansåg att 
syftet var att ”stimulera sina behov”. Vi tror inte att alla respondenter som svarade att de inte 
vill bli kontaktade svarade så för att de ansåg att reklambladet inte var bra eller tilltalande 
utan vi menar på att dessa personer kan ha ansett att både tjänsten och reklambladet var bra 
men ser ändå inget behov av att bli kontaktade. Vi menar att de kanske först vill prata med de 
andra i föreningen för att se vad de tycker om det och sedan kontakta företaget själva.  
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5. SLUTSATS 

I följande kapitel kommer vår frågeställning att besvaras och studiens syfte att uppfyllas. Vi 

kommer nu att presentera de slutsatser som vi har dragit av resultatet och analysen. 

 

  

Vi vill börja med att påminna läsaren om studiens syfte samt frågeställning.  

- Syftet med undersökningen är att beskriva hur reklamen för ett IT-företag ska 

utformas så att föreningar i Sverige ska förstå och övertygas av dess innehåll. 

 

- Hur ska reklamen för en tjänst utformas för att tilltala föreningar i Sverige? 

Vi har dragit slutsatsen att reklamen bör skapa associationer till tjänsten genom att använda 
nyckelorden engagemang, kommunikation samt administration för att skapa kännedom hos 
målgruppen. Vi anser även att den bör använda de tre produktattributen eventkalender, 
fotogalleri och nyhetsverktyg som centrala produktattribut i sin reklam då dessa var 
populärast hos målgruppen. Genom att företaget använder sig av dessa associationer samt 
produktattribut i reklamen anser vi att detta kommer tilltala målgruppen bättre.  
 
Trots att vi i resultatet kan konstatera att majoritet av respondenterna är av åsikten att 
reklambladet innehåller ett enkelt språk med lagom med text och en tilltalande layout, drar vi 
ändå slutsatsen att en del åtgärder bör ske för att tilltala hela målgruppen. Vi menar att då 
åsikterna var så splittrade om just detta, till exempel att vissa tyckte att det var ett för 
avancerat språk samt för mycket text och överlag rörigt, så innebär det att det är skäl nog för 
att ändra reklambladet. Att företaget istället använder sig av en enklare reklam menar vi inte 
missgynnar de som redan har en positiv inställning till reklambladet, utan istället gynnar 
företaget genom att de tilltalar fler föreningar. Utifrån analysen drar vi vidare slutsatsen att 
reklamen bör skrivas med så enkelt och tydligt språk som möjligt. Med detta menar vi att 
språket inte bör innehålla branschspecifika termer, som till exempel interaktiv portal.  
Vi menar vidare att åsikten om layouten är mycket subjektivt och därför går det inte att ge 
någon definitiv mall för hur layouten ska utformas. Dock anser vi att företaget med vissa 
åtgärder kan tilltala fler föreningar. En av dessa åtgärder menar vi kan vara att företaget 
försöker att disponera texten samt bilderna på ett luftigare sätt så att den därmed anses mindre 
tät och rörig. En annan åtgärd menar vi kan vara att färgerna dämpas så de blåa textrutor som 
finns i reklambladet inte drar till sig för mycket av läsarens uppmärksamhet, vilket leder till 
att läsaren lättare kan välja vad de vill läsa utan att omedvetet bli påverkad.     
 
När det gäller förståelsen av tjänsten så anser vi att respondentens tillstånd vid besvarandet av 
undersökningen har påverkat resultatet. Då majoriteten har förstått tjänsten drar vi slutsatsen 
att produktbeskrivningen är tillräckligt bra. Om det är så att respondenterna har missförstått 
tjänsten så anser vi att det är de som har tyckt att det är ett avancerat språk. Här drar vi därför 
samma slutsats som ovan, det vill säga att språket bör förenklas.   
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Det låga handlandet som påvisades i resultatet beror inte på att respondenten inte har tilltalats 
av reklambladet, då vi ser att majoriteten har en positiv bild av iSvea. Det låga handlandet 
anser vi beror på att respondenten inte ser ett behov av tjänsten eller att den redan har en 
liknande tjänst. Vår slutsats är därför att respondenterna inte har någon negativ bild av 
tjänsten men att ovanstående ändringar kan bidra till att målgruppen övertygas ännu mer om 
tjänstens fördelar och därmed också gör den mer tilltalande.  
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6. REKOMMENDATIONER 

I följande kapitel kommer vi att ge Interholm AB förslag på förbättringar av deras 

nuvarande reklamblad.  

  

 
Efter att ha gjort denna undersökning har vi funnit följande:  
 
Då majoriteten av respondenterna tyckte att reklambladet var lagom långt anser vi att 
företaget bör ha kvar sin idé om ett tvåsidigt reklamblad. Dock ser vi att reklambladet borde 
vara lite luftigare, då många ansåg att den var för kompakt. Detta kan göras bland annat 
genom att de minskar storleken på bilden på första sidan, vilket leder till att de får en större 
yta att disponera texten på.  Val av bilden har kommenterats av några få, vissa tyckte att den 
var bra medans andra tyckte att det var trist att det var en riktad bild (scouterna). Här kan 
företaget göra en egen bedömning på vad som känns mest lämpligt, att ha kvar den eller byta 
ut den mot en bild som är mer generell och representativ för det svenska föreningslivet. 
Genom att behålla bilden finns det människor som får positiva associationer och får upp 
ögonen för reklambladet. Samtidigt finns det en risk att de som inte gillade bildvalet bortser 
från reklambladet.  
 
Framsidan ska ha en kort beskrivning på problemet och dess lösning, den ska vara generell 
och intresseväckande. Den ska snabbt förmedla vad det är för tjänst företaget erbjuder. Som vi 
har nämnt tidigare ansågs det av vissa att språkbruket var svårt och branschinriktat, vilket kan 
åtgärdas genom att företaget använder ett enkelt språk som kan tas till av en bred publik. Här 
ska företagets tre nyckelord, engagemang, administration och kommunikations understrykas 
för att väcka ett intresse hos deras potentiella kunder.  På framsidan ska även 
produktattributen tas upp. Här anser vi att företaget ska begränsa sig till de tre centrala 
produktattributen som ansågs vara viktiga för respondenterna, det vill säga eventkalendern, 
fotogalleriet samt nyhetsverktyget. Genom att trycka på få attribut minskas risken att läsaren 
tappar intresset. Framsidan ska alltså innehålla all väsentlig information på ett kort och 
koncist sätt. De som vill veta mer om tjänsten ska kunna hitta den informationen på baksidan. 
På framsidan ska även informationen om vad som ligger till grund för skapandet av tjänsten 
finnas samt visionen om iSvea, eftersom dessa fick ett relativt högt medelvärde av 
respondenterna. Dock visade det sig att historiken om iSvea var relativt ointressant för 
respondenterna och därför anser vi att den borde tas bort från reklambladet för att skapa en 
större dispositionsyta. Exempel på referenser ska tas bort och istället finnas på baksidan. 
Framsidan ska med andra ord innehålla all väsentlig information det vill säga att den som 
väljer att inte läsa baksidan inte missar något avgörande. Företaget ska alltså hänvisa de som 
vill läsa mer om tjänsten till baksidan.   
  
Baksidan anser vi ska innehålla en mer ingående produktbeskrivning, det vill säga ännu mer 
ingående än den som har utvärderats i den här undersökningen. Den här sidan ska vara till för 
dem som blev intresserade av tjänsten och som skulle vilja veta mer om den. Genom att 
förklara tjänstens egenskaper och dennes olika attribut minskar företaget risken med att 
läsaren missförstår den. På baksidan av reklambladet ska även genomförandet finnas kvar. 
Den här sidan kommer med andra ord ge en djupare inblick i vad tjänsten har att erbjuda.  
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BILAGA 1. REKLAMBLADET 
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BILAGA 2. WEBBENKÄT 

1. Det är av stor betydelse att 

 

2. Det är av stor betydelse att 

 

3. Det är av stor betydelse att  

 

 
4. Vilka av följande funktioner i iSvea tycker du att din förening har mest nytta av?  

(obegränsat antal)  
 
Undersökningsverktyg som det du använder nu           * 
Bokningsverktyg          * 
Fotogalleri          * 
Frågepanel           * 
Lätt att skapa egna snygga sidor          * 
Nyhetsverktyg           * 
Eventkalender          * 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Medlemmarna kan 
engagera sig i 
verksamheten oberoende 
 av tid och rum. 

* * * * * * *  * 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Att föreningen har tillgång 
till ett effektivt 
administrationsverktyg 
 

* * * * * * *  * 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Det är lätt att komma i 
kontakt med alla 
medlemmarna i föreningen 
 

* * * * * * *  * 
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Personlig sida för varje medlem          * 
Blogg          * 
Flash och övriga rörliga bilder          * 
Videoklipp          *  
SEO- sökmotorsoptimering          *  
Filhantering          * 
Annat ________________________________ 
 
 

5. Informationen om iSvea anser jag är 
 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Tydlig * * * * * * *  * 

 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 
 

6. Informationen om iSvea anser jag är 
 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Informativ * * * * * * *  * 

 
 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 
 
 

7. Informationen om iSvea anser jag är 
 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Intressant * * * * * * *  * 

 
 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
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8. Informationen om iSvea anser jag är 
 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Lättförestålig * * * * * * *  * 

 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 
 

9. Informationen om iSvea anser jag är  
 

             Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7   

Komplicerad * * * * * * *  * 

 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 
 

10. Hur viktigt anser du att det är att informationsbladet innehåller 
 

Inte viktigt alls     Mycket viktigt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Historik om iSvea () * * * * * * * * 

 
 

11. Hur viktigt anser du att det är att informationsbladet innehåller  
 

Inte viktigt alls     Mycket viktigt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Vad som ligger till grund 
för skapandet av tjänsten 

* * * * * * * * 

 
 

12. Hur viktigt anser du att det är att informationsbladet innehåller  
 

Inte viktigt alls     Mycket viktigt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Produktbeskrivning * * * * * * * * 
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13.  Hur viktigt anser du att det är att informationsbladet innehåller  
 

Inte viktigt alls     Mycket viktigt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Visionen med iSvea * * * * * * * * 

 
 

14.  Informationen som jag har tagit del av (via broschyren) är enligt mig 

För lång      * 
Lagom        * 
För kort      * 
Vet ej          * 
 

15. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara 

Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Kreativ * * * * * * * * 

 

Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 

16. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara 

Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Tilltalande  * * * * * * * * 

 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
 

17. Utformningen (layouten) av informationen anser jag vara 

Instämmer inte alls     Instämmer helt Ingen 
åsikt 

 1 2 3 4 5 6 7  

Tydlig * * * * * * * * 

 
Motivera kort ditt svar: ________________________________________ 
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Det här är sista delen av undersökningen. Här vill vi undersöka om ni utifrån 

informationsbladet har förstått tjänstens funktioner.  

18. Var sker kommunikationen mellan medlemmarna? 

Via e-mail       * 

Via telefonsamtal    * 
I föreningens lokaler    * 
Via föreningens hemsida och meddelandesystem    * 
Via medlemmarnas bloggar   * 
Kommer inte ihåg  

 

19. Var kommer föreningens mötesplats vara? 
 
På en gemensam Communityn   * 

I föreningens lokaler    * 
På caféer     * 
Hemma hos en föreningsmedlem   * 
På föreningens hemsida    * 
Kommer inte ihåg    * 
 

20.  Hur uppdateras personlig information om medlemmarna? 

Medlemmen ringer styrelsen    * 
Styrelsen ringer runt till sina medlemmar   * 
Medlemmen uppdaterar informationen via sin sida   * 
Kommer inte ihåg    * 
 

21. Hur utformar föreningen sin hemsida? 

En webbyrå som designar hemsidor   * 
Själva med iSveas hemsideverktyg   * 
En standardmall som finns för alla föreningar  * 
Kommer inte ihåg    * 
 

22. Utifrån informationsbladet är min bild av iSvea 

Negativ      Positiv Vet ej 

1 2 3 4 5 6 7  

* * * * * * * * 
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23. Efter att jag har läst informationen så vill jag veta mer om iSvea 

Instämmer inte 
alls 

     Instämmer 
helt 

Vet ej 

                 1 2 3 4 5 6 7  

                * * * * * * * * 

 

24. Är iSvea en tjänst du skulle kunna tänka dig informera anda föreningar om? 

Ja 
Nej  
Vet ej  

25. Tack för att du tog dig tiden att besvara våra frågor. Vill du att vi ber iSvea kontakta 
dig för hur de kan hjälpa din förening? 

Ja 
Nej 
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BILAGA 3. KOMMENTARER 

Fråga 2. Annat 

- Har idag ett bra, fungerande verktyg 
- Hemsida som innehåller kalender. fotogalleri, blogg mm 
- Vi är en Lionsclub och vi arbetar redan på ett bra och effektivt sätt via hemsida 

och mail.  Även gruppmail 
- Information om föreningen 
- ingenting då jag representerar en "byförening" 
- Har egen hemsida 
- Mailkontakter är jätteviktiga 
- Cirka hälften av medlemmarna saknar eller använder inte dator. Verktyg som 

isvea erbjuder har effekten att dessa medlemmar känner sig utestängda. 
- Tar jag allt - vi har en hel del redan men ett kostnadsfritt fleranvöndar- 

föreningsverktyg med utvecklingsmöljigheter skulle sitta bra.  
- De flesta av våra medlemmar har inte tillgång till internet/e-post så vi är inte så 

hjälpta av ert system. 
- Inget alls, vi har egen CMS 
- Kan inte svara på det Revsund-Bodsjö RK krets tillhör Svenska Röda Korset där 

finns hemsida mm 
- Kanske kan vi locka med yngre medlemmar om vi syntes på nätet 
- Hemsida för även externa besökare 
- Verksamhet bygger på fysisk närvaro. IT-mognad låg.  
- vi är en penionärsförening där väldigt få har en dator 
- Tillgänglighet och bemötande är viktigt för vår förening 
- vet ej vad seo är 
- medlemsregister med möjlighet att nå samtliga medlemmar via e-post 
- Närradioförening 
- Mest nytta skulle vi ha av ett fungerande medlemsregister. 
- Diskussionsforum både för alla medlemmar och slutna för t.ex. styrelse eller 

liknande 
- Vet ej 
- inget 
- Er idé är mycket bra och kommer att passa även pensionärsföreningar utmärkt i 

nästa generation. Tyvärr inte i den nuvarande. 
- Administration = medlemsregister,  enklare bokföring samt en hemsida 
- Övrigt vet ej 
- Tveksam till om något av ovanst. eg. ärakteullt för en Ssamfällighetsförening. 
- En liten förening i en liten stad, nära mellan medlemmarna 
- Vi är en lokal förening kopplad till Riksteatern och  hjälpen centralt 
- Vårt Riksförbund har ett centralt system för medlemshantering. 
- Inget, vi är inte den typen av förening. 
- Nödvändiga funktioner finns redan i vårt förbunds nät 
- OP hembygdsförening, som jag förmodar är den ni, ått min adress genom har 

väldigt många medlemmar i hög ålder och andelen med tillgång till Internet är 
begränsad. Därför är detta inte ett alternativ för oss.  
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- Våra medlemmar är äldre personer varav inte många har tillgång till data. Det är 
därför svårt att hitta en lämplig funktion 

- Vi är för liten förening 
- Vet ej 
- Många i våran förening har en dator hemma än eller ledare som aktivt använder 

dator...... 
- Tyvärr har inte alla internet i vår förening. 
- Inget 
- Vi har redan idag genom vår centrala organisation det mesta av det här. 
- Vi använder för närvarande ingen av ovanstående. Har inte mailadresser till alla 

medlemmar så kontakten sker via post. Vi har heller ingen egen hemsida ännu 
- Vi arbetar inte på detta sätt. Många medlemmar har inte dator 
- få av våra medlemmar anv. internet 
- Har svårt att  kommentera   
- Vi har egen hemsida genom Riksidrottsförbundet. 
- Föreningens hemsida har ni glömt som ett alternativ. Viktigare än något av 

ovanstående. 
- Skype 
- Medlemslista med adresser, telefon och mail 
- epost och sms 

 

Fråga 3. Kommentar – Tydlig 

- För rörig för att läsa. Kan behövas lite bättre och även i större text pga att det kan 
finnas synskadade 

- Jag har svarat på frågorna och har ingen synpunkt på hur ni fungerar. 
- Den var tydlig men det var väldigt mycket information att ta till sig när det är 

något man inte hört talas om tidigare. 
- Mäste studeras mer 
- Ingenting är så tydligt att det inte kan göras tydligare.  Kanske inledningsvis  för 

omfattande. 
- Lättillgänglig 
- för många svåra ord för mycket textmassa 
- Verkar vara ett väl genomtänkt system 
- iSvea ger konkreta exempel på nyttan med deras tjänster 
- Kunde kanske varit lite mer lättläst. 
- Lätt att förstå 
- Fyllig men ändå kortfattad beskrivning 
- Jag saknar exempel på vilken kostnad som ett införande av iSveas portal kan 

medföra 
- För mycket text, man blir trött av att läsa det och orkar inte läsa allt. 
- Informationen i sig var mestadels tydlig, men stavfel och grammatiska fel samt i 

något fall felaktigt använda ord gav ett amatörmässigt intryck. 
- I informationen får man en snabb överblick över systemet 
- Trevligt informationsblad 
- Begriplig betr funktioner o möjligheter 
- Jag förstog precis vad ni ville ha fram för information. eventuellt kunde den 
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skrivits lite "enklare" 
- kunde få in mycket info 
- läste igenom den snabbt 
- Bra produktbeskrivning 
- Lättförstårligt 
- Lätt att leta sig fram  Bra rubriker  Lätt att förstå budskapen 
- Jag tycker att infobladet är alldeles för tätt skrivet. Tillåt lite luft så ma hinner 

andas mellan budskapen. Då blir det säkert mer tydligt med det innehåll det nu 
har. Alla vet inte vad alla termer innebär, seo t ex. 

- Lite jobbig! 
- Rätt avancerat tekiskt språk för en som inte är uppväxt i dagens datasamhälle! 
- Redan av en snabb genomläsning av info-materialet har jag fått en, som jag 

tycker, rätt god bild av vad det hela går ut på. 
- Men aningen mycket text på varje sida. Kanske griper den över för mycket på en 

gång.  
- Ambitionen med sidan tycker jag är bra, men frågan är om små föreningar orkar 

hålla sina hemsidorsidor akuella under hela tiden. 
- Lätt att läsa 
- Jag ser inte direkt vad som erbjuds. Bilden är väldigt rörig och lite för stor 
- Mycket information, kanske för mycket på en gång.    Annars ett enkelt 

dubbelsidigt blad är bra 
- tydlig men kanske lit mycket info 
- Redan första rubriken "En interaktiv portal..." säger genast vad det är fråga om. 
- Lagom bilder och text 
- Klart och tydligt 
- En förutsättning är viss dator-/och enkätvana samt viss kunskap i data- och 

hemsidesnack. 
- Alltför mycket information. Bättre sammanfattning om vad det hela rör sej om! 
- Bra upplägg, rubriker men kanske för många rutor på blad två ! 
- I början av informationen vill jag ha en mycket kort sammanfattning om vad som 

erbjuds och vilken målgrupp som avses. Om jag då finner det intressant kan jag 
läsa vidare i prospektet. Vill då också ha reda på kostnader och referenser mm 

- Lite för mycket text. 
- Den är tydlig, men passar inte för en RF-ansluten idrottsförening, kanske någon 

annan. 
- Väldigt lättförstålig och kärnfull! 
- Lättläst 
- informativ, uppstår inga frågor för mig  lättförstålig 
- Svårt att orientera sog 
- Kortfattad vilket ger ett ganska avancerat språk 
- Bra info, men man vill helst inte använda så mycket tid. Det bör finnas webbsida 

med mer detaljerad info. 
- bra upplägg  kommer säkerligen att bli mer konkreta råd längre fram 
- vet ej 
- Jag tror att jag fångade all information på en mycket kort tid.  Kanske dock för 

många erbjudanden initialt??? 
- För mycket brödtext 
- Ingen att anmärka 



Sida | 65  
 

- Snyggt upplagd och informativ 
- Baksidan ansåg jag var lite rörig. Det var mycket överallt, inte lättöverskådligt. 
- Om Du är en sportförening ja, annars tveksamt 
- Den verkar tydlig men man bör ju ha lite datavana... 
- Fj 
- Detta ser jag som ett säljargument ut till föreningar inte som en undersökning 
- För mycket text på första sidan 
- Övertydlig, för mkt info, gnetig grad på texten 
- Var lite "rörig. Mer strukur, använd inte för mycket färg, inte bra för alla 

grupper 
- lättläst   Korta "artiklar" 
- Det var lite väl mycket olika saker och allt kändes inte aktuellt för oss. 
- lätt använd 
- Rörigt infoblad. För mycket text, man tröttnar. Nyfikenheten förvinner. 
- det kan verka mycket info vid första anblicken.Frågan är om den lilla föreningen 

orkar läsa allt 
- Menas pdf:en så är den plottrig 
- Systematiskt upplagd 
- Som vanligt försöker man att få med så mycket som möjligt. Lite rörigt!! 
- Informaionen som sådan är tydlig, men layouten ändras så att texten inte sitter så 

tätt. Annars är det ett bra informationsblad. 
- Tydlig, men för kompakt. Måste var mer lättfattlig och förklara en del ord som de 

i föreningen inte fattar 
- Det var enkelt att läsa 
- Jag är inget vidre på datorer 
- Hemsidan är ny för mig och jag har ingen större uppfattning om sidan. 
- För mycket text. Hittar inte vem som står bakom och tjänar pengar. 

 

Kommentar – Informativ 

- jag fick veta vad det handlade om! 
- För komplicerad 
- Skulle gärna se en  "förkortad" variant.  Risk att inte alla  orkar läsa sig till  ett 

bra budkap 
- Klara besked 
- Mycket klar information om vad iSvea är. 
- Står vad man behöver veta 
- Jag förstår undrar inte en massa saker 
- När jag läser denna typ av information söker jag indikationer om kostnadsnivån 

för mig. Hittar jag inget så har jag inget att väga fördelarna mot och då falnar mit 
intresse. 

- Jovisst är den, men tråkig och tung att läsa   
- Jag förstår inte skillnaden mellan denna fråga och den föregående om 

informationen var tydlig. Tyvärr kan jag inte backa i frågeformuläret för att se 
om jag missuppfattat förra frågan, vilket är dåligt, men eftersom  
informationsbladet om iSvea innehöll information med en tydlig avsikt att 
informera så anser jag att det var INFORMATIVT. 
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- Tror jag förstod det som stod i den. 
- Svarar på de första o viktigaste frågorna 
- Fick den information jag för tillfället behöver   
- Bör nog förmedlas mer muntligt! 
- Informaionen verkar tillräcklig - men min kommentar om språkbruket från 

föregående svar gäller fortfarande. 
- Kanske lite väl översiktlig och "pratig" 
- Men som sagt lite för mycket på varje sida. Tydliga rubriker dock och bra skriven 

text! 
- Den kan liknas med det administrativa system som RF erbjuder. 
- Den visr vad man kan göra men sedan är det upp till varje förening. 
- Om man bara orkar börja läsa är informationen bra 
- som sagt kanske lite för informativ 
- Redigt uppställd, trevliga bilder och klar produktbeskrivning. 
- Ingående delar redovisas kort men koncist. 
- Bra texter 
- Räcker till 
- Det beror nog på hur väl insatt man är tidigare i föreningsadministrationen! 
- Lite liten stil... 
- Genom sina klara rubriker kan man lätt hitta bitar som intresserar . 
- Lite för mycket text och kanske lite för "flummigt" enl min mening. 
- Det mesta framgår ju även om vissa delar kunde vara tydligare. 
- Överskådlig och bra! 
- Många av funktionerna har vi redan o annat känns inte aktuellt för oss 
- Man får vara insatt i kommunikation för att kunna följa 
- Inte helt lättöverskådlig 
- Den var överskådlig och jag hade lätt att förstå densamma 
- Om man orkar läsa den 
- Lättläst, korta avsnitt. Tydliga "Inforutor" 
- Mycket information på liten plats. 
- Typ av förening stor betydelse, passar inte alla typer 
- Tagit del och förstått 
- Den är informativ men som jag sa tidigare - datavana behövs 
- Förstår snabbt hur ni tänkt lägga upp det 
- m,,m,, 
- Ja sidan två den orkar man läsa 
- Se föregående svar, inf. bra  
- Det fanns många ex. vad vi kan använda den till 
- Är utförligt och bra. 
- Den är säkert informativ om man har tid att lusläsa bladet. 
- Mycket info se fråga 7 
- systematiskt upp lagd 
- Se föregående fråga 
- De olika delarna beskrivs tydligt och man kan lätt få en uppfattning om vad iSvea 

är. 
- Saknar som sagt lite förtydligande för en del som inte förstår vad de ska beställa 
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- Den var lättillgänglig 
- Enkel och lätt att förstå 

 

Kommentar – Intressant 

- Inte för mig i detta läget 
- Visst men inget supernytt, möjligtvis att det var mycket samlat på ett och samma 

ställe. 
- Hittar vad vi söker 
- för mycket text   
- Medryckande och engagerande skrivet.  
- Ger nya ideer till föreningen. 
- kan vara till hjälp i arbetet 
- Inte speciellt intressant. Känner någerlunda väl till internets möjligheter. 
- Känner inget behov av tjänsten. Är roligare att programera själv än att köpa 

tjänsten. 
- För tung text, ska vara kortare texter och istället ska man klicka sig vidare om 

man vill läsa mer om just ett speciellt ämne 
- Jag ser ett behov av en sådan här tjänst inom min egen förening och jag kan tänka 

mig att det är på liknande sätt i andra föreningar. 
- Mycket bra att på ett enkelt sätt nå ut till medlemmarna 
- Har inte tänkt på community aspekten förrens häromdagen 
- Systematik i angreppssätt . bra för de som bedömer nyttovärdet högt 
- Mycket intressant, eftersom jag just nu forskar i möjligheten rill att ordna egen 

hemsida ( på ett enkelt sätt) 
- Har idag ett bra system med hemsida. 
- vad jag kan se har vi ingen användn.f n av era tjänster. 
- Allt är intressant att läsa om när man är en rätt så nystartad förening 
- Skulle vilja ha tillgång till detta i vår förening 
- Motsvarar våra behov 
- Se kommentar fråga 7, man orkar knappt ta sig igenom allt, det är för tätt. 
- Vi har redan mycket av det som erbjuds! 
- Trots tidigare påtalade -milda - invändningar har informationen väckr mitt 

intresse. För andra kan jag naturligtvis inte uttala mig. 
- iSvea känns inte så aktuell för just vår förening, i varje fall inte just nu... 
- Fast eftersom jag inte anser mig och min förening ha användning för allt så ... 
- Det är bra med en egen hemsida för alla föreningar för att föra ut sitt budskap och 

hålla kontakt med sina medlemmar och andra intresserade men då måste den 
också skötas och det kan bli svårt att få den tiden i små föreningar däet redan är 
kapt med tillgången på ledare bara för verksamheten och att då också sköta en 
hemsida är det stor risk att den blir eftersatt och man får endålig hemsida. 

- Framför allt rpoduktbeskrivningen är bra. Första sidan tycker jag är lite rörig 
- är det? Vet inte riktigt vad som ska väcka intresse 
- vissa delar som adresser , kontakter mm, men spar lite till ni fått kontakt å erbjud 

då era tjänster 
- Interaktiva portaler är framtidens sätt för föreningar att hålla god kontakt med 

sina medlemmar. 
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- Inte helt intressant eftersom vi genom våra förbund är hänvisade till fd. Klubben 
Online. 

- Intresanta texter 
- Troligen inte aktuellt för vår förening 
- Helt intresseberoende och förståelse för vad iSvea står för. 
- Visst! 
- istället för hemsida... 
- Eftersom jag själv arbetar i en organisation känner jag igen frågeställningarna. 
- Det verkar inte passa in på vår förening. 
- Inte aktuell för min förening. 
- Alla förenignar vill väl synas och en egen hemsida är säkert ett utmärkt sätt. 
- Ingen del av svensk folkrörelse mår bra av att ha en hoper anonyma åsiktshavare. 

Den personliga kontakten ger föreningsdemokrati, inte anonyma kravställare. 
- Alltid bra med onlinegrejjer sm ej kräver så mycket dministraiton 
- blir nyfiken 
- Vi har ju redan många av funktionerna 
- En hel del är relevant för en idéell förening som vår. 
- Tycker att vi har en väl fungerande webbplats. 
- Jag är 50 år gammal och egentligen en riktig "föreningsräv". den får mig att tänka 

lite i nya banor. 
- Ej intressant för vår förening 
- Kan säkert vara av värde för föreningar med medlemmar som har stor datorvana 
- Det är intressant, men blicken glider bara till något annat på sidan när jag 

försöker läsa, vilket drar ner betyget lite. 
- lockar unga deltagare 
- Visst är det intressant men passa inte just vår förening 
- Förstår snabbt vad tanken är 
- De många alternativen 
- Känns inte som något för oss just nu 
- Något luddig info 
- lite för avancerat för vår lilla förening 
- Vi har redan det mesta 
- Inte för vår lilla förening. vi har en hemsida på vilken vi skäter all info och 

medlemskontakt. 
- Ny teknik gäller att se nya fördelar för föreningar 
- se föregånde fråga 
- Systematiskt  
- Det känns som att upplägget är klokt 
- Intressant så tillvida att det ligger ju i tiden. Men alla medlemmar har ej en dator 
- Har man någon i föreningen som vill sköta det är det intressant 
- samma som föregående 

 

Kommentar – Lättförståelig 

- Jag vet inte riktoigt vad det går ut på? 
- absolut, men man undrar om/vad det skulle kosta? 
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- inget krångligt eller "gömt" 
- för mycket text 
- Mycket info 
- Kort och koncist 
- Jag läsa och förstå 
- Lite för kompakt text 
- Installationsavgiften 100:- per medlem är lika med snittkostnaden för ett års 

medlemskap. Sedan tillkommer efter ett år en kostnad på 24:-  per medlem. 
Privatekonomiskt är detta inte så stora belopp men för klubben är det 1/4 av 
medlemsavgiften. Jag har därför föstått av informationen om iSvea att vi är 
intäktsmässigt ointressanta för iSvea och deras produkt är kostnadsmässigt 
ointressant för oss  

- Jo det är den om man tar sig igenom allt. 
- Vissa formuleringar var språkligt felaktiga, vilket gjorde dem svårförståeliga och i 

övrigt var texten fylld med branschanpassade marknadsföringsformuleringar, 
vilket drar ner betyget. Om informationen är avsedd för professionella 
informatörer så är det helt OK, men om den vänder sig till ideellt föreningsaktiva 
människor som jobbar med annat på dagarna så träffar det inte helt rätt. 

- Man ser direkt vilka funktioner som finns 
- Tillräckligt enkelt språk 
- Vissa saker kanske skulle kunna förklaras enklare 
- lätt att hitta 
- Kan bara gå till mig själv att ibland "orkar" man inte ta till sig allt vad som gäller 

datavärlden 
- Det måste vara lättförståeligt för det är mycket att lära sig vid nystart av förening 
- Bra att det inte är tekniska beskrivningar 
- Ingen 
- T.o.m jag fattar 
- Lite för mycket byråkrat svenska 
- Var måttligt intresserad! 
- Jodå lätt att förstå. Men som sagt aningen kompakt, dvs mycket info på liten yta. 
- Den har partier som jag anser är något luddiga men det klarnar efter ett tag. 
- Informationen visar klart och tydligt möjlighetern. 
- Enkelt skrivet 
- Kan bero på vem som läser, hur mycket datavana den personen har. I min 

förening så är det flera som inte skulle förstå mycket och flera som förstår detta 
hur lätt som helst.  

- är den? 
- Jag är en 81-årig datorälskare. Då är alltihop lätt att förstå. 
- Inte alltför tekniskt innehåll. 
- Bra texter 
- Till viss del. Man måste vara insatt i datorvärlden. 
- Jadå! 
- Enkel text 
- Man måste vara bra på datoranvändning. 
- Tror inte att alla förstår. själv har jag nyligen undersökt olika möjlighetr för vår 

förening att presentera oss på nätet, varför jag känner igen det mesta. 
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- äs i RF:s normalstadgar om den obligatoriska sekreterarfunktionen.Närden 
brister blir det problem.Lägg in det i ert program! 

- Öhm.. behöver jag motivera?  
- För mycket information på en gång 
- Avancerat språk 
- Ja, under förutsättning att man vet lite om data. 
- Absolut, men återigen så blir det sämre eftersom blicken dras till de blå rutorna på 

andra sidan. 
- För IT vana personer annars inte 
- tagit del och förstått 
- Återkommer till behovet av datavana 
- Alla förstår vad ni menar 
- Åter igen för mycket text  en text ska vara kraftfull 
- kan så lite om hemsidor... 
- korta stycken, bra layout 
- Ja, om man är duktig på data och redan har varit i kontakt med det mesta av det 

ni erbjuder. 
- INformationen är lått att förstå, men det är dock för MYCKET information. 
- Det är möjligvis för mkt text så det gäller att kunna sålla och orka hålla intresset... 
- Bra med referenser, så att man kan se hur det kan se ut 

 

Kommentar – Komplicerad 

- beror på hur van man är som läser 
- Nej det tyckte jag inte. 
- Tillhör nog en  för tidig förenings-  generation (39:a)som inte vuxit upp med info 

via   syberrymden 
- för mycket text 
- Såg bra ut. 
- Nja kanske inte komplicerad, tung 
- Enkel och lättförstålig 
- Inga facktermer el svårigheter 
- På första sidan högst upp till höger är en floskelruta som kan tolkas väldigt olika 
- Inte komplicerad kanske. men betyänk att många föreningar har äldre personer 

som kanske inte är så bra på datorer. 
- nej lätt att hitta 
- Ingen 
- nu sitter jag å lusläåser eftersom der är en enkät som jag ska svara på men om jag 

får den i brevlådan tror jag nog att jag lusläser å lägger åt sidan så länge.. 
- Jag hittar inget komplicerat.  
- Allt går att förstå. 
- Om man tänker att alla oavsätt kunskap i datorer, så är den svår. 
- Kanske väl mycket info att ta till sig om man inte kan snabbläsa och sovra. 
- Man måste vara bra på datoranvändning. 
- Tror inte alla är så insatta. 
- Inte alls komplicerd då den är lättförstålig 
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- Det mesta är jag bekant med via andra verktyg 
- Den är lagom enkel som den första informationen. 
- Ja, eftersom jag inte hittat någon 
- Innehåller för mycket info 
- Det står klart och tydligt om allting, inga problem att förstå. 
- Jämför med åldern i min förening 15 - 80 år. 
- nej 
- Nej, men datavanan behövs 
- Instämmer ej 
- för att jag kan så lite om detta 
- För äldre medlemar kan det vara lite svårt 
- För de som inte är vana. 
- KOmplicerad är den inte, men som sagt rörig. 
- Tänk på enkelheten 
- Lite för mkt text (se tidigare fråga) 
- Titta på mina tidigare kommentarer. Alla medlemmar och föreningar är ej scouter 

med ungdomar, knppast nåpgon ideell förening har ungdomar i stor utsträckning, 
vilket innebär lite svårigheter. 

 

Fråga 6. Kommentar –  Kreativ 

- Trevligt med en scoutbild ;) 
- "Generationsanpassad"? 
- Plottrigt !! 
- Variation med bilder, text, bilder och färger på ett bra sätt. 
- Såg först lite "rörig" ut. 
- Läste hela  
- Vem vill inte bli en modern förening! 
- Utformningen är snygg och lockar till läsning. Däremot är texterna i Visions- och 

Om iSvea-rutorna inte speciellt välskrivna. Jag kommenterar det här eftersom det 
inte fanns kommentarsrutor på de frågor som gällde dessa delar av 
informationsbladet. 

- Modern ja, men kreativ? 
- kreativ - ja kanske. Men i alla fall lätt att överskåda 
- lättförståelig 
- Bra produktbeskrivning  För många olika layouter 
- vet ej 
- väcker intresse stimulerar till läsning 
- Bör förmedlas på annat sätt till rätt person inom föreningen. 
- Välfunnen och tydlig layout. 
- Layouten är mycket traditionell och inte särskilt kreativ tycker jag. 
- Men ibland blir det lite för mycket. Jag hade valt att ta ytterligare en sida i 

anspråk eller minska på informationen. 
- Något kompakt för att vara i min smak. 
- De är lätt att förstå, men gärna en demosida där man gå igenom de olika 

funktionerna och testa hur det fungerar för sin egen förening 
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- Kreativ men rörig pga den stora röriga bilden 
- Den är roligare att läsa då det är flera olika rutor som innehåller text o 

information. Lite som artiklar i tidningen. Det som kan vara lite negativt är att till 
en början greppar man inte riktigt vart ska man börja läsa, och vad handlar detta 
egentligen om förränn man sätter sig in i texten. 

- jag själv gillar kort å konkret info. 2 sidigt färgblad är bra 
- Första sidan ger anslaget och väcker intresse. Andra sidan berättar hur och 

varför. 
- Layouten lockar till läsning. 
- Bra blandning av texter ovh bilder 
- Ligger i tiden . verktyg finns som bör utnyttjas 
- Mer dragning åt informativ och realistisk 
- Lite rörig kanske... 
- Överskådligt och lockar till läsning. 
- Lättöverskådlig! Enkelt att fatta vad det är man läser om i varje avdelning 
- bra ideer, väl genomtänkt 
- Rörig 
- Lite rörig 
- Ser snyggt ut. 
- möjligen lte mycket text, kan vara svårt läsa allt 
- Kanske lite för många erbjudanden.  Layouten är ok 
- Varken eller i jämförelse med liknande publikationer 
- verkar ok 
- Den är ganska kreativ, men andra sidan är rörig. De blå info-rutorna på höger 

sida tar över så att produktbeskrivningen kommer i skymundan. 
- Man blir mycket fort trött av att läsa så mycket text på skärmen 
- Layouten var bra. Det är ju en hel del text som kanske inte alla läser igenom 

ordentligt 
- Ser ut som vilket blad som helst 
- Man blir nyfiken 
- Väldigt standardmässig 
- Tycker ni har gjort ett bra jobb med detta 
- Saklig och bra 
- lite tråkig kanske 
- väldigt mycket i samma färg. Svårt att se vilket som är viktigast. 
- klar och tydlig 
- Den är överarbetad 
- den är inte banbrytande men OK 
- den var lätt att ta till sig 
- Härliga bilder!!! 
- Kreativ, men lite rörig. 
- Kan bli snygg när den blir klar 
- Snyggt gjord med fina bilder och färger 
- Fint med scouter.... 
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Kommentar – Tilltalande 
 

- absolut! 
- Bra med text och bilder. 
- Jag orkade läsa hela 
- För mycket text 
- Bra upplägg 
- Modern grafik.  
- Helt okej. 
- ren och enkel 
- För oroligt 
- lite rörig kanske 
- Logiskt och snyggt 
- Kunde möjligen vara bra om det fanns mera luft och mindre textblock, man 

tappar fort intresset med så mycket information på en gång. Kost och slagkraftigt 
sk det vara. Sen kan den som ev vill veta mera hänvisas till detaljerad beskrivning 
längre ner. 

- Helt OK men inte särskilt upphetsande ;-) 
- Se tidigare motivering. 
- Myckte bilder och färger gör den intressant. Man får upp ögonen. 
- lite för plottrig kanske... 
- Hela pulikationen ger intryck av fart och rörelse. Klart tilltalande. 
- Blandningen mellan text och bilder tilltalar ögat. 
- Lockas läsa vidare 
- Dock i överkant betr. mängd och detaljer. 
- Lite rörig 
- Storleken på texten  lagom  Snygga bilder 
- För massiv. 
- Fina färger =) GÖrdt lättöverskådligt 
- bra med bilder 
- Många budskap på en gång osv 
- Mycket info på liten plats 
- Användning av färgfält för att betona viss info och ganska ren struktur är bra. 
- har ingen 
- Kampanjen var inte helt bra 
- Riktar man sig till scoutkårer är bilden av scouter positiv, men annars.... 
- Frågan redan besvarad 
- inget kommer att passa alla oavsett layout. Vem är huvudmålgrupp? 
- ja, bra rubriker. De på framsidan gör mig nyfiken, med viljan att läsa mer. Det är 

bara baksidan där det händer för mycket. 
- Bra med bilder och kortare stycken i stället för helsida med text 
- Snygg 
- Alldeles för rörig, svår att få en klar överblick vid första titten 
- lätt att läsa 
- För mkt standard, inget avvikande som lockar 
- glada bilder 
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- lite rörig 
- Jag saknade inget 
- Lite för mycket av allt 
- Systematisk 
- För mkt text annars så... 
- När den blir klar kan den bli ok 
- Är inte specillt kunnig 
- Scouterna 

 
Kommentar – Tydlig 
 

- Japp 
- Kompakt för mig 
- För mycket text 
- Kunda vara lite mer lättförstålig om tjänsten 
- Tydliga lättlästa rubriker och avgränsningar mellan kolummner och 

informationsrutor. 
- Funktioner tydliggjorda 
- Jag förstog.... 
- Enkel 
- Något virrig 
- Ganska tydlig i alla fall. 
- Bra uppmärkta rubriker och användandet av bilder och ett snyggt upplägg. 
- Reltivt tydlig med gärn en demo där man kan gå ienom de olika blocken. 
- Likadant här, små rutor med info likt artiklar och luftigt gör en bra text. Det enda 

jag tror kan förvirra är ordet "portal" som jag misstänker många inom 
föreningslivet som inte håller på med datorer vet riktigt vad det är. Kanske en 
liten förklaring, definition någonstans?? 

- Rubriker och underrubriker är logiskt arrangerade. 
- Helt godkänd kom man är "snabbläsare" och kan ta ut det viktigaste. 
- Lite rörig 
- Tydliga avgränsningar mellan olika stycken   
- För stor textmassa 
- Väl avgränsat och lverskådligt 
- Lättförstålig 
- Förhållandevis lättläst 
- Beror på huvudmålgrupp 
- Farmsidan är bra, återigen baksidan som drar ner det. Texten är bra, och 

rubrikerna.  
- Seovan 
- Tämligen tydlig, men som sagt - man måste läsa igenom ordentligt 
- Bla svårläst brödtext. Varför göra en jättebild och sen klämma ihop en massa text 

nedanför? 
- OK 
- För plottrigt på sid 1 
- för mycket text 
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- Tydlig men lite för mkt 
- Lite rörig 
- Tydligt budskp 
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BILAGA 4. MAIL TILL RESPONDENTERNA 

 

Mail till respondenter som inte blivit uppringda 

Hej! 
 
Vi är två tjejer vid namn Anna och Kani som studerar internationell marknadsföring på 
Mälardalens högskola i Västerås. Det är nu dags för oss att skriva vår kandidatuppsats och vi 
behöver därför hjälp av just dig! Vi skriver till dig då vi såg att du är aktiv i en förening som 
vi fann på er kommuns hemsida. Vi båda intresserar oss för föreningslivet och tycker därför 
att det skulle vara kul att skriva något kring ämnet. Vi har fått i uppdrag att utforma ett 
informationsblad om en ny tjänst som erbjuds till föreningar i Sverige och vi vill nu ha din 
åsikt om dess utformning. 
 
Du kommer att få delta i en undersökning där du kommer få svara på frågor om 
informationsbladets utformning. Det rör sig om frågor så som, tycker du att 
informationsbladet är tydlig, informativ, komplicerad osv. Det skulle vara till stor hjälp om du 
kunde delta på webbenkäten.  
 
I mailet bifogar jag informationsbladet. Vänligen läs igenom detta och klicka sedan på länken 
nedan för att komma till webbenkäten. Mer information om enkäten finns på 
undersökningssidan. Undersökningen är helt anonymt och tar runt 5-6 minuter. Vi ber dig 
vänligen att svara på alla frågorna i enkäten då halvfärdiga enkäter leder till ett missvisande 
resultat för oss. Tyck till, har vi gjort ett bra jobb och om inte vad ska vi ändra på? 
Undersökningen kan göras till och med midnatt onsdag den 3:e december.    
 
http://www.isvea.se/o/isvea/DefaultPage.aspx 
 
Vi uppskattar verkligen din hjälp och dina åsikter.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
(NAMN) 
 
Skulle du undra över något så kan du nå mig på nummer xxx- xxx xx xx 
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Mail till de uppringda respondenterna  

Hej (NAMN)! 
 
Jag ringde dig tidigare idag gällande vår kandidatuppsats och hur du kan hjälpa oss med 
denna genom att delta i en undersökning och du sa att du eventuellt kunde tänka dig att delta i 
den.   
 
Vi är två tjejer vid namn Anna och Kani som studerar internationell marknadsföring på 
Mälardalens högskola i Västerås. Vi båda intresserar oss för föreningslivet och tycker därför 
att det skulle vara kul att skriva något kring ämnet. Vi har fått i uppdrag att utforma ett 
informationsblad om en ny tjänst som erbjuds till föreningar i Sverige och vi vill nu ha din 
åsikt om dess utformning.  
 
I mailet bifogar jag informationsbladet. Vänligen läs igenom detta och klicka sedan på länken 
nedan för att komma till webbenkäten. Mer information om enkäten finns på 
undersökningssidan. Undersökningen är helt anonymt och tar runt 5-6 minuter. Vi ber dig 
vänligen att svara på alla frågorna i enkäten då halvfärdiga enkäter leder till ett missvisande 
resultat för oss. Tyck till, har vi gjort ett bra jobb och om inte vad ska vi ändra på? 
Undersökningen kan göras till och med onsdag den 3 december.    
 
http://www.isvea.se/o/isvea/DefaultPage.aspx 
 
Vi uppskattar verkligen din hjälp och dina åsikter.  
 
Med vänliga hälsningar, 
 
(NAMN) 
 
Skulle du undra över något så kan du nå mig på nummer xxx- xxx xx xx 


