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Purpose:  The aim is to study how Trosa Rederi can create brand awareness to their target 

group by using communication channels.  

Questions:  Which communication channels should Trosa Rederi use to create brand awareness 

to their target group, regarding to their financial situation? 

 How should these communication channels be used by Trosa Rederi to be able to 

create brand awareness to their target group? 

Method: The study was quantitative in nature, where interviews with business leaders 

contributed to the facts about the company and a market survey also formed the 

basis for the investigation of the target group's media habits. The survey results 

were then analyzed against the theory derived from the secondary data collection in 

the form of literature, scientific journals, webpage’s and other thesis.    

Conclusion: The completed study demonstrates the importance of adjusting tourism business 

communication channels to the target group. The study has also shown what cost 

effective channels the company should use; ads in newspaper, Word of Mouth, 

brochures, Public Relations, co-operation and search engine optimization, and also 

how these channels should be used to successfully create awareness about the 

brand.  
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Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur Trosa Rederi, genom 

kommunikationskanaler, kan skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke hos sin 

målgrupp. 

Frågeställningar:  

Vilka kommunikationskanaler bör Trosa Rederi använda för att skapa 

uppmärksamhet kring sitt varumärke hos sin målgrupp, med hänsyn till företagets 

ekonomiska situation? 

Hur bör företaget använda kommunikationskanalerna för att skapa uppmärksamhet 

      kring sitt varumärke hos sin målgrupp? 

Metod:  Studien var av kvantitativ karaktär där intervjuer med företagsledarna bidrog till fakta 

om företaget och en marknadsundersökning låg till grund för undersökningen av 

målgruppens medievanor. Resultaten av undersökningen analyserades sedan mot den 

teori som samlats in genom sekundär datainsamling i form av litteratur, vetenskapliga 

artiklar, elektroniska källor och andra avhandlingar.    

Slutsats:  Den genomförda studien påvisar vikten av att anpassa ett turismföretags 

kommunikationskanaler till målgruppen. Studien har även visat vilka 

kommunikationskanaler Trosa Rederi bör använda; annonser i dagstidningar, Word 

of Mouth, broschyrer, PR, samarbeten och sökmotoroptimering, samt hur dessa 

kostnadseffektiva kanaler bör användas för att lyckas skapa uppmärksamhet om sitt 

varumärke hos målgruppen.   
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Disposition 

För att underlätta läsningen av studien följer nedan en beskrivning av studiens upplägg där en kort presentation av 

de olika kapitlens innehåll ges. 

1. Utmaningen att skapa uppmärksamhet på turismmarknaden 

I det första kapitlet kommer bakgrunden till studiens relevans att presenteras. Det följs av en be-

skrivning och diskussion om problemet som studien ska undersöka som sedan mynnar ut i stu-

diens syfte och frågeställning. Kapitlet avslutas med beskrivning av avgränsningar samt definition 

av använda begrepp i studien. 

2. Studiens teoretiska verktyg 

I kapitlet presenteras först betydelsen för företag att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke 

för att ge läsaren en inblick i ämnet som studien behandlar. Sedan kommer de teoretiska verktyg 

som kommer behandlas i studien och som kommer stödja marknadsundersökningen och studiens 

analys att presenteras. De teoretiska verktygen är marknadsmixens fjärde konkurrensmedel 

påverkan samt de kommunikationskanaler som utifrån tidigare forskning funnits vara de mest 

framträdande och kostnadseffektiva på turismmarknaden.    

3. Metod 

Tillvägagångssättet för att genomföra studien presenteras och motiveras under det fjärde kapitlet 

där datainsamlingsmetoden även presenteras. Vidare kommer det förklaras hur studiens 

marknadsundersökning har genomförts samt hur den är applicerad till den valda teorin. Kapitlet 

avslutas med källkritik och metoddiskussion som diskuterar studiens trovärdighet.  

4. Empiri – Trosa Rederi AB:s nuläge 

I kapitlet kommer en beskrivning av Trosa Rederi AB:s verksamhet att presenteras. Här kommer 

fokus ligga på att presentera samtliga kommunikationskanaler som företaget använder sig av i 

dagsläget. Samtlig information är hämtad från intervjuer med företagsledarna Jonas och Magnus 

Sherp. 

5. Resultat av marknadsundersökningen 

I kapitlet kommer svaren från den genomförda marknadsundersökningen att presenteras i text 

och diagramform. 

6. Analys 

Svaren från marknadsundersökningen kommer i kapitel 6 att analyseras utifrån den teori och em-

piri som tidigare presenterats.  

7.  Slutsatser och rekommendationer 

Baserat på resultatet av marknadsundersökningen och analysen kommer slutsatser samt 

rekommendationer till Trosa Rederi AB här presenteras. Kapitlet avrundas sedan med avslutande 

ord som sammanfattar resultatet av studien samt ger förslag till vidare forskning.  
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1 Utmaningen att skapa uppmärksamhet  

på turismmarknaden 
  

Nedan kommer bakgrunden till varför studien är relevant att presenteras. Det följs av en beskrivning och 

diskussion om problemet som studien ska undersöka som sedan mynnar ut i studiens syfte och frågeställning. 

Kapitlet avslutas med beskrivning av avgränsningar samt definition av använda begrepp i studien. 

Trosa Rederi AB, hädanefter Trosa Rederi, startade 2011 och är ett ungt och nyetablerat företag 

på turismmarknaden. Idag står de inför utmaningen att göra sitt varumärke uppmärksammat av 

det segment av sin målgrupp som under det första verksamhetsåret inte har lyckats bli nådda av 

företagets kommunikationskanaler. Studien ämnar därför till att undersöka hur Trosa Rederi, 

genom användande av kommunikationskanaler, kan göra sitt varumärke uppmärksammat av sin 

målgrupp. Resultatet av studien ska då kunna bidra med användbar information för framtida 

strategier och beslutsunderlag som kan leda till att företaget utvecklas. I nuläget är det viktigt för 

Trosa Rederi att bli medvetna om vilka kommunikationskanaler som det svårnådda segmentet 

nås av för att kunna etablera sig på turismmarknaden. Det segment av Trosa Rederi:s målgrupp 

som ännu inte lyckats bli nådda av företagets kommunikation är turister i medelåldern (50-65 år) 

som är bosatta inom Södermanlands län. (Sherp & Sherp, Personlig intervju, Företagsbeskrivning 

2012) Detta segment är den del av målgruppen som studien behandlar och därmed kommer 

segmentet hädanefter benämnas som målgrupp.  

Trosa Rederi har stora möjligheter att lyckas med sin verksamhet då turismen har växt och inom 

en snar framtid spås bli Sveriges nästa basnäring och bidra med lika mycket pengar som den 

industriella basnäringen gör i dag (Nilsson, 2010). De svenska turisterna spenderade cirka 160 

miljarder kronor på den svenska turismen år 2011 och framtiden ser ljus ut för företag som vill 

bedriva sin verksamhet på turismmarknaden. Trosa Rederi kan därför ses ha goda förutsättningar 

för att lyckas men i och med den växande marknaden ökar även konkurrensen. (Tengling, Lind-

mark, & Tjörnhammar, 2011, s. 23) Det betyder att turismföretag som Trosa Rederi måste lägga 

mycket energi på sin marknadskommunikation för att få sitt varumärke synligt och på så sätt få 

målgruppen att uppmärksamma företaget. Uppmärksammandet av varumärket är nödvändigt för 

att företaget ska kunna få kunderna att vilja köpa deras produkter. (Dahlén & Lange, 2009, s. 101)  

Trosa Rederi är som tidigare nämnts ett ungt företag på marknaden och har på grund av detta 

inte samma ekonomiska förutsättningar som de stora aktörerna på marknaden och har därför inte 

heller samma möjlighet att skapa uppmärksamhet. För småföretagare krävs det under de första 

åren att de finner och använder kostnadseffektiva kommunikationskanaler för att nå ut till sin 

målgrupp. För att kunna kommunicera med sina kunder krävs det även att förstå målgruppens 

medievanor. Det räcker därför inte att lita på att företagets produkt är attraktiv utan företaget 

måste ständigt kommunicera till målgruppen som gör att varumärket syns där de 

uppmärksammar informationen. Det kan endast uppfyllas om företaget har kännedom kring var 

sin målgrupp uppmärksammar marknadskommunikation. Den ekonomiska situationen samt 

kunskapen om sin målgrupp är en utmaning som unga turismföretag, som Trosa Rederi, står 

inför. (Tengling, Lindmark, & Tjörnhammar, 2011, ss. 100, 218) 
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Studien riktar sig därför till Trosa Rederi som med hjälp av resultatet ska få kunskap om hur de 

kan göra sitt varumärke uppmärksammat hos målgruppen genom kommunikationskanaler samt 

för att klara av utmaningen som de står inför. Studien kommer även vara till nytta för andra 

företag som söker kostnadseffektiva åtgärder för att kommunicera med sina kunder, samt 

personer som forskar inom ämnet kommunikation och turismnäring. Det finns tidigare forskning 

om kommunikation inom turismnäringen dock är forskningen begränsad inom ämnet 

kostnadseffektiva kommunikationskanaler som skapar uppmärksamhet. Den tidigare forskningen 

har undersökt och studerat vilka kommunikationskanaler som kan skapa uppmärksamhet. Dock 

berör majoriteten av denna forskning inte vilka kostnadseffektiva kanaler och hur de bör 

användas av nyetablerade företag, för att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke. Studien kan 

därmed bidra till forskningen kring vilka kommunikationskanaler som ett ungt företag på 

turismmarknaden med begränsade ekonomiska resurser kan kommunicera genom för att skapa 

uppmärksamhet. 

1.1 Trosa Rederi:s utgångsläge 
Trosa Rederi erbjuder skärgårdsturer som utgår från gästhamnarna i kommunerna Trosa, 

Nyköping och Oxelösund, som hädanefter kommer att benämnas som företagets 

hemmamarknad. I dag har de två skilda segment, företag samt privatkunder. Turister i 

medelåldern (personer 50-65 år) är de privatkunder som företaget vill rikta sig till och är den 

målgrupp som behandlas i denna studie. (Sherp & Sherp, Personlig intervju, Företagsbeskrivning 

2012) Dessutom är segmentet framträdande i statistik angående turismnäringen på 

hemmamarknaden, där majoriteten av besökarna består av turister runt 50-årsåldern, vilket är ett 

bevis på att målgruppen är lönsam för turismföretag på hemmamarknaden (Lindhe, 2012). Trosa 

Rederi har dock sett att den målgruppen inte generar lika mycket intäkter som företagskunderna 

vilket företaget tror kan bero på att de inte lyckats göra varumärket uppmärksammat av 

målgruppen (Sherp & Sherp, Personlig intervju, Företagsbeskrivning, 2012). 

Anledningen till varför företaget inte har uppmärksammats kan bero på användningen och valet 

av kanaler, något som de ännu inte lyckats kartlägga. (Sherp & Sherp, Personlig intervju, 

Företagsbeskrivning, 2012) På grund av de möjligheter som finns i och med att målgruppen är en 

stor del av hemmamarknadens turismnäring, bör varumärket göras mer synligt för dem. För att 

göra detta krävs det kunskap om vilka kommunikationskanaler målgruppen använder sig av. 

Trosa Rederi har dessutom ett komplicerat utgångsläge med tanke på sin ekonomiska situation. 

Då de inte hunnit skapa en stabil ekonomi påverkas valen av investeringar i sin 

marknadskommunikation vilket gör att Trosa Rederi måste tänka kostnadseffektivt vid val och 

användning av kommunikationskanaler. En mer utförlig företagsbeskrivning sker i kapitel 4 

Empiri – Trosa Rederi:s nuläge på sidan 16. 

1.2 Problemdiskussion 
Trosa Rederi upplever som tidigare svårigheter att göra sitt varumärke uppmärksammat av 

målgruppen. På grund av företagets unga ålder har de ännu inte kartlagt varken sin målgrupps 

medievanor eller orsaken till varför företagets marknadskommunikation är ineffektiv. Företaget 

har svårt att förstå varför de inte lyckas skapa uppmärksamhet hos sina turistande privatkunder, 

vilket gör att följande frågor uppstår; beror det på att deras nuvarande kanaler inte matchar 

målgruppens medievanor? Är kanalerna kostnadseffektiva men skapar inte uppmärksamhet hos 

målgruppen? Vilka kanaler uppmärksammar målgruppen? Kan företaget skapa tillräcklig 
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uppmärksamhet hos sina kunder med sin nuvarande ekonomiska situation? Alla dessa frågor 

slutar i två ledande frågeställningar som studien ska undersöka och besvara. 

1.3 Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur Trosa Rederi, genom kommunikationskanaler, kan skapa 

uppmärksamhet kring sitt varumärke hos sin målgrupp. För att uppnå detta syfte ämnar studien 

att besvara följande två frågeställningar som grundas i den ovan nämnda problemdiskussionen: 

1. Vilka kommunikationskanaler bör Trosa Rederi använda för att skapa 

uppmärksamhet kring sitt varumärke hos sin målgrupp, med hänsyn till företagets 

ekonomiska situation? 

 

2.  Hur bör företaget använda kommunikationskanalerna för att skapa uppmärksamhet 

     kring sitt varumärke hos sin målgrupp? 

1.4 Avgränsningar 
Studien är avgränsad till att endast undersöka målgruppen turister i medelåldern i Södermanlands 

län. Därmed berörs inte företagets andra primära målgrupper, barnfamiljer och företagskunder i 

studien. Motivering till avgränsningen är att företaget har upplevt svårigheter i att nå den 

målgruppen då de inte uppmärksammat företaget. En konsekvens av att endast fokusera på ett 

segment av företagets målgrupp och därmed utesluta viktiga potentiella kunder för Trosa Rederi 

är att resultatet av studien inte är applicerbar på kommunikationen till samtliga av företagets 

målgrupper. Resultatet som framkommer från studien är användbar information som kan 

användas för att nå målgruppen som berörs i studien, dock behöver rekommendationerna som 

ges inte vara lämpliga för att nå företagets övriga segment vilket intressenterna för studien måste 

vara medvetna om.  

Det har även skett en avgränsning geografiskt då studien endast undersöker målgruppen inom 

Södermanlands län. Avgränsningen grundas i företagets önskan att nå målgruppen utanför 

hemmamarknaden men med hänsyn till sina begränsade ekonomiska resurser. Företaget såg i 

samspel med oss att det kan vara kostsamt att kommunicera långt utanför hemmamarknaden 

vilket resulterar i en stor del av landet. Södermanlands län sågs vara en marknad som ligger 

utanför hemmamarknaden men som samtidigt var inom räckhåll med hänsyn till de ekonomiska 

ramarna. En konsekvens av avgränsningen är att de kommunikationskanaler som framkommer 

vara effektiva i studien, inte behöver vara effektiva när företaget vill nå ut till en större marknad. 

Då kan det krävas andra kommunikationskanaler eller att de används på andra sätt för att de ska 

vara effektiva och skapa uppmärksamhet.  

De teoretiska verktygen som används för att genomföra studien har avgränsats till att endast 

innefatta kommunikationskanaler i konkurrensmedlet påverkan med motiveringen att det är 

kommunikationskanalerna i konkurrensmedlet som skapar uppmärksamhet. De 

kommunikationskanaler som används är även avgränsade till att bestå av de kanaler som genom 

tidigare forskning visat sig vara effektiva för företag på turismmarknaden samt för företag med 

begränsade ekonomiska resurser. En konsekvens av avgränsningen som läsaren av studien bör 

vara medveten om, är att det finns andra kommunikationskanaler som kan vara effektiva och 

därmed kan potentiella kanaler ha utelämnats. Vi har även valt att avgränsa studien till att endast 

undersöka hur företag kan skapa uppmärksamhet, och inte undersökt andra viktiga strategier som 

företag bör tänka på vid kommunikation till sin målgrupp. Motiveringen till att fokusera på 
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uppmärksamhet är att företaget först och främst måste skapa synlighet för att kunna gå vidare i 

sitt kommunikationsarbete, något som Trosa Rederi ännu inte lyckats med. Konsekvensen blir att 

de kanaler som utifrån studien framkommer vara effektiva för Trosa Rederi, inte automatiskt 

leder till att målgruppen ta del av utbudet. 

1.5 Vår definition av förekommande begrepp i studien 
Nedan kommer definitioner av förekommande begrepp som används i studien att presenteras. 

Det är vår tolkning av tidigare definitioner som gjorts av dessa begrepp som presenteras nedan 

och som kommer att användas i studien. 

Hemmamarknad: Kommunerna Trosa, Nyköping och Oxelösund, där företagets erbjudanden ut-

går ifrån.  

Besöksnäring: Hemmarknadens besökarantal. 

Turist: En privatperson som ensam eller i sällskap reser till annan plats utanför dess hemvistelse 

där de stannar under en begränsad tid i syfte att uppleva någon form av turistaktivitet. 

Turism: Aktiviteterna som en turist gör utanför sin hemvistelse, i denna studie behandlas specifikt 

Södermanland läns befolknings turistaktiviteter och resor inom länets gränser. 

Målgruppen: Turister i medelåldern (50-65 år) som är bosatta i Södermanlands län och som 

besöker någon av hemmamarknadens kommuner i syfte att göra en turistaktivitet. 

Södermanlands län: Kommunerna Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs, Flen, Nyköping, Trosa, 

Gnesta, Oxelösund och Vingåker.  

Kommunikationskanaler: Medier som företag kommunicerar via till sin målgrupp. 

Marknadskommunikation: Företagets kommunikationsinsatser för att nå målgruppen genom olika 

kommunikationskanaler. 
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2 Studiens teoretiska verktyg 
 

I kapitlet presenteras först betydelsen för företag att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke för att ge läsaren 

en inblick i ämnet som studien behandlar. Sedan kommer de teoretiska verktyg som kommer behandlas i studien 

och som kommer stödja marknadsundersökningen och studiens analys att presenteras. De teoretiska verktygen är 

marknadsmixens fjärde konkurrensmedel påverkan samt de kommunikationskanaler som utifrån tidigare 

forskning funnits vara de mest framträdande och kostnadseffektiva på turismmarknaden. 

2.1 Betydelsen av att skapa uppmärksamhet 
För att förstå hur företag ska kommunicera med sina kunder används mikromålkedjor som består 

av olika steg som mäter effekterna av företagets kommunikation till kunderna. I figur 1 som kan 

ses nedan, har olika forskare framtagit mikromålkedjor beroende på produkttypen för företaget. 

Det första steget handlar om att påverka kundens kognition och tänkande som sedan följs av 

olika kommunikationseffekter som påverkar kundens affektion (intresse, behov och gillande), 

vilket sedan avslutas med att kunden agerar eller köper produkten.  Efter att ha uppnått sista ste-

get i mikromålkedjan ska det leda till ett förbättrat ekonomiskt resultat för företaget. (Dahlén & 

Lange, 2009, ss. 100-101) 

 

 

 

 

Figur 1. Mikromålkedjor. Egen bearbetning. (Dahlén & Lange, 2009, s. 101) 

Mikromålkedjornas steg ser olika ut, gemensamt för alla kedjorna är dock det första steget som är 

awareness (uppmärksamhet). Oavsett produkttyp som företaget säljer måste företaget främst förstå 

vad som sker i deras kunders medvetande vid olika kommunikationsåtgärder. Målgruppen måste 

lägga märke till att varumärket finns för att kunna skapa ett intresse eller attityd till produkten 

som slutligen ska leda till det sista steget (köp/agerande). Utan det första steget kan företag inte 

uppfylla resterande steg i sin mikromålkedja, därför är det viktigaste steget för företag att skapa 

uppmärksamhet kring sitt varumärke. (Dahlén & Lange, 2009, ss. 100-101) Det gäller särskilt för 

företag som är unga på marknader och där marknader ständigt växer (Mårtenson, 2009, s. 304).  

När ett företag befinner sig i en så kallad introduktionsfas, vilket betyder att de är nyetablerade 

och är i startgroparna av sin verksamhet, bör resurserna främst läggas på sin 

marknadskommunikation för att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke för att senare kunna 

utvecklas (Dahlén & Lange, 2009, ss. 46-47). Potentiella kunder till företagen lägger även dem 

mer omfattande tid och resurser på informationsökning av produkten. Företag bör ha i åtanke att 

uppmärksamhet av sitt varumärke är det viktigaste steget i kommunikation i ett tidigt skede. Om 

målgruppen vill och söker omfattande information, bör varumärket vara tillräckligt synligt för 

målgruppen som gör att de uppmärksammar det. Om företaget inte lägger stor vikt på att synas 

på ett flertal ställen kan de uppfattas som osynliga för kunderna. Betydelsen av att skapa 

uppmärksamhet kring sitt varumärke är därmed stor. Det är endast när varumärket görs synligt 

AIDA: Awareness – Interest – Desire – Action 

DAGMAR: Awareness – Comprehension – Conviction – Action 

Kotler: Awareness – Knowledge – Liking – Preference – Conviction - Purchase 
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som kunderna kan bli medvetna om företagets existens och uppmärksamma deras varumärke, 

awareness. (Peter & Olson, 2010, s. 102)  

2.2 Påverkan 
För att företag ska lyckas uppmärksammas av målgruppen måste de som tidigare nämnts lägga 

omfattande resurser på sin marknadskommunikation. När företag arbetar med sin 

marknadskommunikation finns det olika faktorer som företaget kan påverka för att skapa goda 

förutsättningar för kommunikationen. De olika faktorerna kallas konkurrensmedel som 

tillsammans utgör en marknadsmix. Företagets uppgift är att kombinera de olika 

konkurrensmedlen och utforma dem på bästa sätt för att uppnå optimalt resultat. Den klassiska 

marknadsmixen består av fyra konkurrensmedel; produkt, plats, pris och påverkan, som sedan 

kan utvecklas till att bestå av sju konkurrensmedel; personal, fysisk omgivning och process. 

(Axelsson & Agndal, 2005 ss. 161-163) 

Studien kommer att fokusera på endast ett av konkurrensmedlen, påverkan, som innebär de 

aktiviteter som företaget gör för att kommunicera med sina kunder. Konkurrensmedlet handlar 

om att påverka kunden genom olika kanaler som lämpar sig till företagets kommunikationsmål. 

Målet med påverkan kan vara olika beroende på företags nulägessituationer. Det kan vara att få 

målgruppen att se skillnaden mellan företagets och konkurrenternas produkt, att få de att köpa 

produkten direkt eller att intressera dem för produkten. För unga företag är målet med påverkan 

att skapa medvetenhet och uppmärksamhet hos kunderna om produktens eller företagets 

existens. Endast när medvetenhet och uppmärksamhet är uppnått kan företaget skapa andra mål 

med sin påverkan och utveckla sin kommunikation. (Axelsson & Agndal, 2005 ss. 192, 201, 206) 

Därför kommer kommunikation för att skapa uppmärksamhet med hjälp av kostnadseffektiva 

kanaler vara i fokus i studien. För att hålla sin kommunikation effektiv måste företag utveckla 

eller byta ut kanaler som inte är effektiva eller anpassade för sin målgrupp (Borden, 1964, s. 11).  

2.3 Kommunikationskanaler 

Tidigare forskning om kostnadseffektiva kanaler som kan skapa uppmärksamhet, och som 

tidigare använts på turismmarknaden, har visat att följande kommunikationskanaler är vanligt 

förekommande. Dessa kommer att ligga till grund för den marknadsundersökning som ska 

genomföras samt jämföras med Trosa Rederi:s nuvarande kommunikationskanaler.   

2.3.1 Hemsida och sökmotorer – en mötesplats 
För turismföretag är användningen av hemsidor generellt sett stor och kanalen spås bli en av de 

mest användbara kommunikationskanalerna för företag på turismmarknaden när de ska 

kommunicera med sin målgrupp (Morrison, Taylor, & Douglas, 2008, s. 242). Det är framförallt 

viktigt för unga företag att synas på flera kontaktpunkter på internet för att kunna mäta sig med 

de större konkurrenterna, där blir hemsidan ett användbart verktyg i sin 

marknadskommunikation. Idag söker människor ofta information på internet, som första steg vid 

kontakt med ett nytt varumärke, det är ytterligare en anledning till varför hemsidor är en viktig 

kommunikationskanal. (Kho, 2008, s. 28) När hemsidan väl besökts blir det en hög 

genomslagskraft, dock finns det en barriär att få kunderna att besöka hemsidan. För att 

överkomma barriären har företag valt att köpa sökord på sökmotorer, en så kallad 

sökmotoroptimering, och det har visat sig öka antalet besökare och trafiken på företagets 

hemsidor. Det är även en effektiv kanal då en väl genomförd sökmotoroptimering kan generera 

ökad trafik till hemsidan under en längre tid. Sökmotoroptimering är generellt sett förmånligare 

 

 

PROMOTION 

(Påverkan) 
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än traditionella kommunikationskanaler och företag kan själva påverka kostnaden för att använda 

mediet. För företag som är lokala eller nischade är konkurrensen på sökmotorerna inte lika hög 

vilket bidrar till att kostnaden blir lägre och därmed är sökmotoroptimering en kostnadseffektiv 

kommunikationskanal (Hammarberg, 2011). 

2.3.2 Sociala medier – den moderna kommunikationskanalen  
Medierna som blogg, applikation och Facebook är benämningar av vad sociala medier kan vara.  

Medierna är ett kostnadseffektivt hjälpmedel för små företag som vill ta sig in på marknaden och 

som vill bygga upp sitt varumärke och göra det synligt för potentiella kunder. (Andersson & 

Vretström, 2009, s. 43) Marknadskommunikation via sociala medier är en bidragande faktor till 

att varumärket blir uppmärksammat och användningen av medierna har visat sig vara fördelaktiga 

för nyetablerade företag, då kostnaderna är låga i jämförelse med traditionella medier (Harris & 

Rae, 2009, ss. 27-28). Det är viktigt för företag att anpassa sig och göra sig tillgängliga på internet 

genom att använda sig av sociala medier (Lundin & Lundqvist, 2010, ss. 11-12). Detta på grund 

av den framfart sociala medier har idag, där konsumenter spenderar mer än en fjärdedel av den 

tid konsumenten sitter vid datorn (Elefant, 2011, s. 4).  

2.3.3 Word of Mouth – sprida informationen vidare  
Word of Mouth, hädanefter WOM, innebär informationsspridning mellan kunder. Informations-

spridningen kan ske genom dialoger och rekommendationer mellan vänner och bekanta. Idag 

tenderar kunder att ofta dela med sig av åsikter och erfarenheter om produkter och upplevelser 

till andra vilket gör att företag alltmer försöker skapa WOM. (Mårtenson, 2009, s. 354) Kanalen 

bör därför inkluderas i företags marknadskommunikationsstrategier då den idag har blivit 

igenkänd som en viktig form av marknadskommunikation (Sweeney, Soutar, & Mazzarol, 2008, s. 

344).  

WOM är en effektiv kommunikationskanal för företag oavsett storlek, det är framförallt effektivt 

för små och nyetablerade företag då informationen kan spridas till fler kunder men till ett 

förmånligt pris. Kanalen kan ge unga företag chansen att låta nya kunder uppmärksamma varu-

märket och företagets erbjudande på ett kostnadseffektivt sätt. (Young, 2008, s. 64) Även för 

turismföretag är WOM en effektiv kommunikationskanal. Att skapa positiv WOM om en 

destination eller en aktivitet på destinationen gör att turisterna talar om det på vägen hem och 

berättar om sin upplevelse för vänner och bekanta när de kommer hem. Tips från en vän rankas 

även som mer trovärdigt än traditionella medier. (Hanlan & Stephen, 2005, ss. 167, 173) 

En risk med att inkludera WOM i sin kommunikationsstrategi är att kunder sprider information 

vidare oavsett om det är avsiktligt från företagets sida eller inte, vilket kan leda till att det sprids 

negativ information om varumärket. Skapar företaget istället avsiktligt informationsspridning kan 

de lättare påverka om företaget uppmärksammas samt vad som sprids. (Hanlan & Stephen, 2005, 

s. 164) Det gäller då att skapa något spännande eller roligt för kunden att prata om (Young, 2008, 

s. 65). Det kan ske genom traditionella medier, som att skapa en häftig och banbrytande annons 

men även genom att skapa evenemang eller tävlingar som väcker uppmärksamhet (Fernando, 

2004, s. 10).  

2.3.4 Broschyrer – inte bara ett vanligt ark  
Turismnäringen växer som tidigare nämnts och fler aktörer konkurrerar om de svenska turisterna 

(Frohm & Karlström, 2009, s. 6). Inom turismnäringen är broschyrer en framgångsrik 

kommunikationskanal när syftet är att uppmärksammas av sin målgrupp. Anledningen är att det 
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är en effektiv kanal då de kan placeras ut på olika platser som hotell, turistbyråer, bibliotek och 

cafeterior vilket då skapar många kontaktpunkter. Det är även kostnadseffektivt då företag själva 

kan påverka kostnaden att tillverka och distribuera broschyrerna. (Fernström, 2011, s. 75) Många 

företag på turismmarknaden ser broschyrer som en obligatorisk kommunikationskanal för att den 

enligt tradition har använts för att skapa uppmärksamhet och sprida information om 

turistaktiviteter. Trots att kommunikationskanalen kan ses som gammalmodig av företagen, kan 

kanalen fylla en viktig funktion, då en välplacerad broschyr kan vara det som skiljer företagets 

varumärke från ett annat. (Milmoe, 1998, ss. 7-8) Framförallt för små och medelstora företag på 

turismmarknaden är broschyrer en effektiv kommunikationskanal då broschyrer visat sig vara det 

mest effektiva av traditionella medier när turister uppmärksammar turistaktiviteter att göra 

(Hanlan & Stephen 2005, s. 169). 

Broschyrer på internet är en variant av broschyrer som ökar. Det är kostnadseffektivt och är till-

gängligt för många människor även där företag inte är verksamma. Det blir som att läsa en vanlig 

broschyr då programmen kan möjliggöra att bläddra från sida till sida, vilket kunderna är vana vid 

genom påtagliga broschyrer. Broschyrer på internet är ett bra komplement till andra 

kommunikationskanaler. (McCarthy, 2004, ss. 165-167) 

2.3.5 Kommunikation genom samarbete 
Kommunikation genom samarbeten är något som har ökat i användning under senare år. Sam-

arbeten kan ha många olika former, förr var det först och främst samarbeten mellan en köpare 

och en säljare för att få inkomster, men nu har samarbeten fått en ny innebörd. Sedan en tid 

tillbaka har samarbeten med andra företag börjat skapas för att dela resurser och samordna 

aktiviteter. (Holm, Eriksson, & Johanson, 1996, s. 1034) Samarbeten är numera en process där 

olika aktörer samverkar för att uppnå ömsesidiga fördelar. År 2004 hade företag i genomsnitt tio 

samarbetspartners för att skapa konkurrensfördelar vilket visar hur viktig denna kanal har blivit, 

kanalen har därmed växt till att bli en viktig strategi för företag. (Ritter, Wilkinson, & Johnston, 

2003, s. 176) 

För nyetablerade företag är kommunikation genom samarbeten en möjlighet för att skapa 

uppmärksamhet hos sin målgrupp. Samarbeten med stora aktörer som hotell eller 

transportföretag kan hjälpa de unga företagen att utvecklas ekonomiskt men även öka 

möjligheten att synas. (Fernström, 2011, s. 11) Andra exempel på aktörer att samarbeta med är 

kommuner, turistbyråer, restauranger och andra aktivitetsarrangörer (Tengling, Lindmark, & 

Tjörnhammar, 2011, s. 28). För små företag kan kommunikationskanalen ses som receptet 

bakom ett lönsamt turismföretag, framförallt ur ett marknadsföringsperspektiv. För företag som 

har begränsade resurser är samarbeten med andra lokala aktörer på destinationen ett sätt att 

uppnå effektiv marknadskommunikation.  

Samarbeten är även effektiva ur den aspekten att det medför flera kontaktpunkter för 

varumärket, att varumärket och turister kommer i kontakt med varandra på flera olika platser. 

(Tengling, Lindmark, & Tjörnhammar, 2011, ss. 218-220) Om samarbetet är med en större aktör 

som har en stor kundkrets ökar möjligheten att som litet företag synas för många kunder, och om 

kunderna dessutom är lojala mot den större aktören ökar chansen att de intresserar sig för deras 

samarbetspartners (Fernström, 2011, s. 79). Andra fördelar som ett samarbete kan ge för små 

företag är kunskapsöverföring och tillgång till nya marknader. Företaget kan få kunskap om hur 

de effektivt kan kommunicera, om hur marknaden fungerar och vilka andra samarbeten som kan 

vara till fördel för företag inom regionen. De kan även få tillgång till nya kunder och nya 
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geografiska marknader genom att samarbeta med andra. (Ritter, Wilkinson, & Johnston, 2003, s. 

175)  

2.3.6 Annonsering i tidningar - den traditionella kommunikationskanalen 
Annonsering i tidningar är en väl använd kommunikationskanal för turismföretag, men i dagens 

läge där många företag använder annonser i tidningar skapas det ett stort mediebrus, då det blir 

många störande element i tidningen vilket gör att annonserna kan ha svårt att uppmärksammas 

(Dahlén & Lange, 2009, s. 521; Tengling, Lindmark, & Tjörnhammar, 2011, s. 244). Idag 

överhopas människor av annonser var de än vänder sig och de har lärt sig att ignorera mycket av 

de annonser de möts av vilket gör det svårt för företag att få sin annons att uppmärksammas. 

Nyckeln är att rikta sig mot en målgrupp och annonsera i tidningar som målgruppen läser, då kan 

annonsen uppmärksammas. (Brya, 2003, s. 58) Annonsering i tidningar är dock den mest 

kontrollerbara kanalen med tanke på var och när annonsen publiceras i tidningar. Beroende på 

annonseringens placering och storlek varierar kostnaderna för annonseringen därför kan även 

unga företag använda kommunikationskanalen. (Fill, 2005, s. 509) 

2.3.7 PR-aktiviteter till allmänheten 
PR, eller public relations, kan innebära ett flertal olika aktiviteter, som publikationer, krishanter-

ing och evenemang. Gemensamt för PR-aktiviteter är att de riktar sig till allmänheten för att 

skapa en positiv bild av företag. Publicitet är en av de PR-aktiviteter som är effektiv för 

nyetablerade företag som har begränsade ekonomiska resurser, då företaget själva inte betalar för 

kommunikationen vilket gör den kostnadseffektiv. Det är även effektivt då informationen som 

publiceras ofta uppfattas som mer trovärdig än annan information som kommuniceras med 

företaget som avsändare. Användandet av PR-aktiviteten är eftertraktat då det ses som ett 

kostnadseffektivt verktyg samtidigt som det har hög trovärdighet vilket gynnar nyetablerade 

företag med begränsade ekonomiska resurser. (Mårtenson, 2009, ss. 319, 322-323) 

Det finns dock risker med publicitet, informationen som sprids kan vinklas på ett negativt sätt 

och målgruppen får inte den information som företaget vill få ut. Företaget har mindre kontroll 

över kommunikationen och det medför att effekten kan bli den motsatta mot vad som önskas. 

För att minimera riskerna för att informationen ska vinklas negativt kan företag skapa kontakter 

med media som de vill få sin nyhet publicerad i. (Mårtenson, 2009, ss. 322-323) Det är vanligt 

förekommande att företag använder pressmeddelanden för att få ut publikationer om företaget 

men pressmeddelanden kan modifieras av journalisterna och informationen kan då bli 

snedvriden. Skapar företaget istället kontakter med media ökar möjligheten för företaget att på-

verka vad som kommuniceras. En annan anledning till att det är effektivt att skapa kontakter med 

media är att chansen att nyheten publiceras blir större då företagets pressmeddelande eller nyhet 

löper mindre risk att bli en i mängden. Skapas då en kontakt ökar möjligheten att nyheten 

publiceras och att företaget då uppmärksammas. (Fill, 2005, s. 691) 

För att få nyheten publicerad och uppnå den uppmärksamhet företaget strävar efter är det viktigt 

för företag att vara medvetna om att vissa nyheter är mer eftertraktade av media än andra. 

Nyheter som anses attraktiva av media är bland andra statistiska data, speciella händelser eller 

evenemang, att ett företags aktivitet gynnar samhället eller en framgångshistoria. (Stuart, 2000, s. 

36) 

PR kan som tidigare nämnts även innebära att företaget skapar evenemang för allmänheten. En 

sådan PR-aktivitet har som mål att skapa uppmärksamhet om varumärket. (Fill, 2005, ss. 693-
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694) Med evenemang möjliggörs det för företagen att skapa relationer till målgruppen då det ges 

tillfälle till socialisering. Då det är viktigt för människor idag att interagera med andra människor 

kan evenemangen uppmärksammas och bidra till en positiv bild av företaget. Evenemangen kan 

vara i form av seminarier, fester, tävlingar eller andra händelser som samtliga kan ge företaget 

möjlighet att komma i kontakt med och visa upp sig för målgruppen. (Andersson, Larson, & 

Mossberg, 2009, ss. 16, 104) Effektiviteten av evenemang som PR-aktivitet är även möjlig för 

företaget att mäta då antalet närvarande vid evenemanget kan beräknas. Mätning av effektiviteten 

är nödvändig för att företaget ska veta om evenemanget har lyckats uppnå syftet och bör fortsätta 

arrangeras. (Fill, 2005, ss. 693-694) 

2.4 Sammanfattande modell 
Nedan, i figur 2, visas en egen bearbetad modell för att sammanfatta de teoretiska verktygen. Det 

är de kommunikationskanalernas effektivitet som i studien ska undersökas om de lyckas skapa 

uppmärksamhet. Modellen kommer fungera som underlag till studiens marknadsundersökning 

och analys.  

 

Figur 2. Sammanfattande modell över kommunikationskanalerna. Egen 

bearbetning. 
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3 Metod 
 

I kapitlet kommer det valda tillvägagångssättet för att genomföra studien presenteras och motiveras. Vidare 

kommer det förklaras hur studiens marknadsundersökning har genomförts samt hur den är applicerad till den 

valda teorin. Kapitlet avslutas med källkritik och metoddiskussion som diskuterar studiens trovärdighet. 

3.1 Forskningsmetod 
Studien kommer att vara av kvantitativ karaktär som i studien innebär att data samlats in från ett 

stort antal respondenter för att ge en generell bild över resultatet (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2010, s. 68). För att få förståelse för hur målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter 

genom marknadskommunikationskanaler, kommer den kvantitativa metoden användas för att 

kunna skapa statistisk data som ger en generell bild över hur målgruppen uppmärksammar turist-

aktiviteter (Olsson & Sörensson, 2007, s. 13). Studien utgår från tvärsnittsansatsen vilket innebär 

att ett representativt urval av en specifik målgrupp studeras under en tidsbegränsad period 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 78-79). 

3.2 Datainsamling 
För att genomföra studien har vi samlat in primär- och sekundärdata. Primärdata är 

informationsinsamling som vi som undersökare själva har genomfört och som inte funnits 

tillgänglig innan denna studie utfördes. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 103-

104) Vi har samlat in primärdata genom en personlig intervju med Trosa Rederi:s företagsledare 

Jonas och Magnus Sherp. Syftet med den personliga intervjun var att få grundlig 

företagsinformation och en bild över företagets nulägessituation. Under studiens gång 

genomfördes även kompletterande mejlintervjuer för att samla in information om vilka 

kommunikationskanaler företaget använder idag och hur de används (se bilaga 4 för intervju-

frågor). Primärdata samlades även in genom en mejlintervju med en representant från en av 

hemmamarknadens turistbyråer för att skapa mer kunskap om turismnäringen i regionen (se 

bilaga 3 för intervjufrågor). Det har även samlats in primärdata genom en marknadsundersökning 

som förklaras under avsnitt 4.3. 

Sekundärdata är information som finns tillgänglig sedan tidigare som bearbetar det ämne som 

studien berör (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 91).  De sekundärdata som vi 

har använt oss av har samlats in genom litteratur, avhandlingar, vetenskapliga artiklar samt webb-

sidor. Vi har gjort en omfattande sökning över litteratur som berör studiens ämne för att få fram 

teoretiska verktyg som ska stärka studiens trovärdighet. Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och 

webbsidor har funnits genom databaser där vi sökt på termer som är relevanta för studiens ända-

mål. Databaser vi använt oss av är ABI/Inform, Google Scholar, Emerald samt Sweetsearch. 

Valet av databaser baserades på att de innefattar data som är kopplade till ämnet företagsekonomi 

samt att de ger tillgång till omfattande information. På databaserna använde vi sökord som; brand 

awareness, cost effective communication, communication channels AND awareness, 

communication AND tourism, communication mix och communication AND new brand. 

Sökorden söktes även på svenska för att skapa en större omfattning av sökresultaten som ger oss 

fler källor att undersöka. Samtlig sekundärdata valdes ut utifrån kriterier som; författarens 

anknytning till ämnet samt att innehållet hade kopplingar mellan kostnadseffektivitet, 

kommunikationskanaler, uppmärksamhet, unga företag och turism. Dessa kriterier framtogs för 

att sekundärdatan skulle bli av hög relevans och därmed kunna bidra till studien. 
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3.3 Marknadsundersökning 
För att uppnå syftet med studien och besvara frågeställningarna genomfördes en 

marknadsundersökning som bestod av två enkätundersökningar där ena enkätundersökningen 

skedde på plats och den andra var webbaserad. Enkätundersökningen på plats användes för att 

försöka komma i kontakt med målgruppen då ett kundregister över Trosa Rederi:s kunder 

saknas. Valet av att genomföra enkätundersökningen på plats gav respondenterna möjlighet att 

direkt ställa frågor till undersökarna vid eventuella funderingar vilket gör svaren mer tillförlitliga. 

Den webbaserade undersökningen genomfördes då det sågs som ett kostnads- och tidseffektivt 

sätt att komplettera enkätundersökningen på plats för att samla in övergripande data som ger ett 

mer trovärdigt resultat (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 144, 188-189).  

3.3.1 Urval 
Marknadsundersökningens respondenter valdes ut genom ett strategiskt urval vilket innebär att 

respondenter väljs utifrån marknadsundersökarens bedömning av representativitet. Detta skedde 

genom att vi bedömde hur väl respondenten ansågs stämma överens med den önskade mål-

gruppen för undersökningen då det var viktigt att respondenterna tillhörde Trosa Rederi:s mål-

grupp. Därmed valdes inte respondenterna ut slumpmässigt. (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2010, ss. 130-131) 

3.3.2 Genomförande 
Enkätundersökningen på plats genomfördes torsdagen den 19:e april 2012 mellan klockan 10.00 

och 19.00 i de centrala delarna på hemmamarknaden. Valet av plats i de centrala delarna var 

utanför turistbyråer, hotell, mat- och klädaffärer där chansen att möta respondenter ansågs stora. 

När respondenterna tillfrågades skedde en kort presentation av oss samt syftet med 

undersökningen för att få respondenten att förstå varför undersökningen gjordes och att vi som 

marknadsundersökare ansågs trovärdiga. Under dagen lämnades även ett antal enkäter på 

turistbyrån i Trosa där besökande tillfrågades av receptionisten att delta i undersökningen, vilket 

ytterligare ökade möjligheten att nå målgruppen. 

Måndagen den 23:e april, veckan efter enkätundersökningen som genomfördes på plats, 

skickades den webbaserade enkätundersökningen ut. Den utformades via verktyget Google 

Documents och publicerades på Trosa Rederi:s Facebooksida samt sändes ut via e-post till 

respondenter som vi ansåg representerar målgruppen och som ingår i våra personliga nätverk. De 

personliga kontakterna ombads sedan att sända enkätundersökningen vidare till andra som 

representerade målgruppen. Facebook och e-post var de mest kostnadseffektiva sätten att 

distribuera webbenkäten på för att nå målgruppen. Anledningen till att enkäten utformades via 

Google Documents är att det är ett tideffektivt verktyg då respondenternas svar samlas 

automatiskt i verktyget vilket underlättar sammanställningen och analyseringen.  

3.3.3 Utformning och operationalisering 
Vid utformning av en marknadsundersökning är det viktigt att frågorna är relevanta för studiens 

syfte för att respektive fråga och svar ska tillföra användbar data till studien. Därför var 

marknadsundersökningens frågor operationaliserade utifrån de teoretiska verktygen. Marknads-

undersökningen bestod av ett standardiserat och strukturerat frågeformulär för att samtliga re-

spondenter skulle uppfatta och besvara frågorna likvärdigt, vilket möjliggjorde inmatandet och 

analyseringen av respondenternas svar. Undersökningen bestod av 21 frågor för att undvika att 
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använda långa och komplicerade frågor som kan skapa förvirring hos respondenten. 

(Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 151-152) 

I marknadsundersökningen användes trattekniken som innebär att enkäten börjar med ett antal 

övergripande frågor för att sedan gå in på mer specifika frågor (Christensen, Engdahl, Grääs, & 

Haglund, 2010, s. 153). De två första frågorna i marknadsundersökningen syftade till att försäkra 

oss om att respondenterna representerar målgruppen där ålder och boendeort överensstämmer. 

Fråga 3-11 (se bilaga 1) var av generell karaktär som syftade till att få vetskap om de 

kommunikationskanaler som studien undersöker skapar uppmärksamhet kring turistaktiviteter 

hos målgruppen. Resterande frågor, fråga 12-21 är specificerade till att handla om Trosa Rederi 

där frågorna syftar till att få vetskap om Trosa Rederi:s samtliga kanaler har uppmärksammats av 

respondenterna (se bilaga 2 för motiveringar av samtliga frågor). Svarsalternativen till samtliga 

frågor var av fast karaktär med hänsyn till att respondenter kan känna att det är svårt att uttrycka 

sig med egna ord och därmed föredrar att besvara frågor med fasta svarsalternativ (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 155).  

3.3.4 Bortfall 
Vid genomförandet av en marknadsundersökning måste vi ta hänsyn till de respondenter som av 

olika anledningar har valt att inte delta i undersökningen, ett så kallat bortfall. Om vi inte tar hän-

syn till bortfallet kan resultatet bli missvisande. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, 

s. 112) För att förhindra att marknadsundersökningens bortfall skulle bli så stort att resultatet inte 

kan ge en generell bild över målgruppens medievanor valde vi att distribuera omkring 200 

enkäter. Marknadsundersökningen genererade 118 besvarade enkäter, vilket ger ett bortfall. 

Orsaken till bortfallet var att några av respondenterna inte hade tid att besvara enkäten då de kan 

ha haft ett annat ärende samt att några kan ha undgått att besvara den webbaserade enkäten på 

grund av tekniska problem. Bortfallet påverkar studien då vi kan ha gått miste om värdefulla svar 

men vi bedömer ändå att de svar vi fått in kan ge en representativ bild över målgruppens 

medievanor. Vi anser att oavsett om svarsfrekvensen skulle ha innefattat bortfallet eller inte skulle 

resultatet bli av samma karaktär då bortfallet inte var av en systematisk förklaring. Vi har även 

valt att räkna med de respondenter som svarat vet ej på frågorna i bortfallet då de svaren inte tagit 

ställning till undersökningen och därmed inte bidrar till studien.  

3.4 Bearbetning av insamlad primärdata 
Informationen som samlades in via intervjuer med Trosa Rederi:s företagsledare kommer att pre-

senteras i löpande text under kapitel 4 Empiri – Trosa Rederi:s nuläge på sidan 16. Informationen 

kommer att analyseras mot marknadsundersökningens svar samt de teoretiska verktygen under 

kapitel 6 Analys på sidan 25.  

Respondenternas svar från marknadsundersökningen kommer att sammanställas i diagramform, 

som visas i kapitel 5 Resultat av marknadsundersökningen på sidan 18, där svaren från den web-

baserade enkätundersökningen och enkätundersökningen på plats sammanställs i gemensamma 

diagram, för att underlätta för läsaren. Där vi funnit markanta skillnader mellan svaren från re-

spektive undersökning kommer detta att presenteras i texten samt visas i enskilda jämförande dia-

gram. Resultaten som kan läsas av diagrammen kommer även att förklaras i löpande text för att 

underlätta för läsaren att tyda diagrammen. Resultatet analyseras sedan under kapitel 6 Analys på 

sidan 25, där respondenternas svar kommer att analyseras mot de teoretiska verktygen samt den 

empiriska datan. 
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3.5 Metoddiskussion 
För att samla in information från företagets målgrupp genomfördes som tidigare nämnts en 

enkätundersökning på plats samt en webbaserad enkätundersökning. I marknadsundersökningen 

formulerades det 21 frågor vilket kan ses som ett stort antal frågor i en enkätundersökning. 

Samtidigt ses korta och tydliga frågor som det mest effektiva sättet att formulera frågor till en 

marknadsundersökning. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 152) Vi formulerade 

därför korta och lättydiga frågor för att öka sannolikheten att respondenterna ville svara trots att 

det medförde ett stort antal.  

I marknadsundersökningen användes slutna frågor med fasta svarsalternativ som grundades i de 

teoretiska verktygen samt empirin. En risk med fasta svarsalternativ är att alternativen blir färre 

och en respondents val kan begränsas (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 156). 

För att minimera begränsningen användes ett ”annat”-alternativ för att ge respondenten 

möjlighet att svara även om deras alternativ inte fanns med bland de förutbestämda. Valet av 

fasta utformningen motiveras även genom att det förenklar för respondenten att svara då det kan 

anses vara svårt och krävande att skapa egna formuleringar. Ett annat motiv till valet är att det är 

tidseffektivt för respondenten att svara. (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, s. 155) 

En stor anledning till att marknadsundersökningen dels genomfördes på plats var på grund av att 

Trosa Rederi ännu inte har ett kundregister. Det innebär att vi inte direkt kunde kontakta mål-

gruppen utan behövde ta oss till områden där vi ansåg att möjligheten att träffa på målgruppen 

var stor. För att säkerställa att områdena gav en möjlighet att träffa målgruppen tog vi hjälp av 

hemmamarknadens turistbyråer för att få information om vilka platser som många turister rör sig 

på. Vi var medvetna om att bortfallet kan öka i och med att det inte är högsäsong för turisterna 

på hemmamarknaden. Besöksnäringen av turister är som störst under sommartid och därför kan 

vi ha gått miste om många respondenter.  

En risk som kan framkomma vid en enkätundersökning på plats är att bortfallet kan bli stort på 

grund av att respondenterna befinner sig på platsen för ett annat ärende. Det kan ses som en 

stressad miljö att genomföra en undersökning i då de kan vara upptagna. (Christensen, Engdahl, 

Grääs, & Haglund, 2010, s. 189) Då vi genomförde denna enkätundersökning på plats i tre olika 

kommuner fick vi ändå in ett representativt antal besvarade enkäter vilket minskade rädslan att 

många tillfrågade skulle välja att inte delta. Vi anser ändå att enkätundersökning på plats var ett 

bra metodval för denna studie då respondenterna kunde ställa frågor till oss om det uppstått 

funderingar när de besvarade undersökningen. På så sätt ser vi att trovärdigheten av deras svar 

ökar då de inte missförstår frågorna.  

Marknadsundersökningen genomfördes även genom en webbaserad enkätundersökning. En risk 

med den webbaserade enkäten är att det är svårt att nå rätt respondenter, detta upplevde vi dock 

inte som någon svårighet då vi lyckades få in svar som representerade målgruppen (Christensen, 

Engdahl, Grääs, & Haglund, 2010, ss. 147-148). Till skillnad från enkätundersökningen på plats 

ges inte möjlighet till att besvara eventuella frågor vid en webbenkät vilket gör att frågorna kan bli 

misstolkade och därmed även svaren. Detta anser vi dock inte var någon risk då respondenterna 

som besvarade undersökningen på plats inte hade några svårigheter att förstå frågorna. Dessutom 

är webbaserade enkätundersökningar effektiva då respondenterna inte behöver känna någon tids-

press för att besvara undersökningen utan de kan göra det i lugn och ro. Valet av att genomföra 

webbenkäten motiveras även genom att det ökade svarsfrekvensen än om endast en enkät-



 
15 

undersökning på plats hade genomförts. Dessutom gav det möjligheten att nå ut till turister som 

befann sig i hela Södermanlands län vilket representerar en större del av målgruppen som gör att 

vi kan uppnå studiens syfte. Vi anser att de metodval som gjorts för denna studie är relevanta och 

kommer att bidra till att besvara studiens frågeställningar.  

Vi är även medvetna om att ett bortfall skett vilket gör att studien inte blir fullständigt valid men 

vi anser att svaren vi fått in är tillräckligt representativa för att undersökningen ska bidra till att 

besvara studiens frågeställningar och uppnå syftet med studien.  

3.6 Källkritik 
Valet av att samla in primärdata genom intervjuer med företagets ledare motiveras genom att 

företaget endast varit verksamma under cirka ett år vilket gör att det inte finns någon omfattande 

extern data om företagsinformation. Därför sågs en personlig intervju med de två företagsledarna 

som den källa som genererar mest djupgående information om företagets bakgrund och 

nuvarande kommunikationskanaler vilket inte företagets hemsida informerar om. Vi är dock 

medvetna om att informationen kan vara av partisk karaktär och att företagsledarna kan ha 

utelämnat kritisk information. Vi ser ändå att informationen som samlats in via intervjuerna är 

trovärdiga då företagsledarna är de som besitter kunskap om företaget.  

För att göra informationen från sekundärdatan så tillförlitlig som möjligt gick vi vidare till 

avhandlingarnas grundkälla, vilket ökar trovärdigheten för studien. Valet av att välja 

grundkällorna från avhandlingarna är på grund av att vi inte kan veta om källorna har använts och 

tolkats på rätt sätt. (Thurén & Strachal, 2011, s. 17) Genom att använda grundkällor har det 

bidragit till att vissa källor är av äldre karaktär vilket kan uppfattas som oaktuellt men vi anser att 

de är tillförlitliga då de ännu idag används i studier och avhandlingar. Däremot var detta inte 

möjligt för samtliga avhandlingar där grundkällan inte varit möjlig att finna.  Vidare har 

sekundärdatan undersökts genom att kontrollera författarna till de vetenskapliga artiklar och 

litteratur som använts där samtliga har en akademisk eller professionell anknytning till ämnena 

eftersom det är viktigt att veta författaren bakom källan. (Thurén & Strachal, 2011, ss. 129-130) 

För att kontrollera trovärdigheten hos de källor där de teoretiska verktygen hanteras har vi valt att 

jämföra olika källor för att få en rättvis och trovärdig bild över ämnet.   
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4 Empiri - Trosa Rederi:s nuläge 
 

I kapitlet kommer en beskrivning av Trosa Rederi:s verksamhet att presenteras. Här kommer fokus ligga på att 

presentera samtliga kommunikationskanaler som företaget använder sig av i dagsläget. Samtlig information är 

hämtad från intervjuer med företagsledarna Jonas och Magnus Sherp. 

Trosa Rederi är som tidigare nämnts ett ungt företag på turismmarknaden som har bedrivit sin 

verksamhet under snart ett år och de beräknas omsätta cirka tre miljoner kronor. De har som 

mest cirka 20 anställda, det är under företagets högsäsong vilket är sommarhalvåret. Det är under 

den tiden som företaget satsar intensivt på att nå målgruppen. Företaget ägs och drivs av Jonas 

Sherp som är utbildad civilekonom, och Magnus Sherp som är utbildad sjöofficer i den svenska 

flottan. Trosa Rederi erbjuder båtturer och guidade kulturresor runtom i Södermanland läns 

skärgård, som sägs vara en av världens vackraste skärgårdar. Förutom att endast erbjuda båtturer 

arrangerar de även helhetslösningar, så som mat och dryck under resan, team och 

äventyrsaktiviteter, navigationsutbildningar, dykaruppdrag samt säl- och skärgårdssafari. Företaget 

erbjuder sitt utbud utifrån hemmamarknadens gästhamnar. Biljetter till deras utbud kan köpas på 

turistbyråerna i de tre kommunerna samt via företagets hemsida. Konkurrensen på 

turismmarknaden har som tidigare nämnts ökat i och med den växande satsningen på turismen. 

Trosa Rederi anser dock att de inte har många konkurrenter som kan konkurrera inom samma 

produktkategori, då de inte ser Stockholm och dess skärgård som en konkurrent och det inte 

heller finns liknande aktörer i Södermanland som erbjuder samma utbud. De ser istället 

fastlandsaktiviteter som de främsta konkurrenterna, så som krogar och restauranger som 

konkurrerar om samma målgrupp. (Sherp & Sherp, Personlig intervju, Företagsbeskrivning, 2012)  

4.1 Kommunikationskanaler 
I nuläget använder Trosa Rederi de kommunikationskanaler som teorin påvisade kan vara 

effektiva för ett ungt turismföretag med begränsade ekonomiska resurser. Nedan presenteras 

vilka kanaler företaget använder sig av idag samt hur de används. 

4.1.1 Hemsida 
Trosa Rederi har en egen hemsida; www.trosarederi.se, där biljetter kan bokas, där kunden kan få 

information om utbudet, priser, kontaktuppgifter samt turlistor. På internet syns de även på 

hemmamarknadens turistbyråers hemsidor.  Företagets hemsida är även länkat på ett fåtal av sina 

samarbetspartners hemsidor. (Sherp & Sherp, Mejlintervju, Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.2 Sociala medier 
På hemsidan hänvisar företaget även till sin Facebooksida där de kontinuerligt lägger upp nyheter 

där kunderna kan kommentera och kommunicera med företaget. De har även en mobilapplika-

tion som heter Skärgårdsturer i fickan som laddas ned genom att skicka ett sms där kunderna kan 

hitta information om bland annat företaget, utflyktsmål och tidtabeller. Information om de 

sociala medierna finns att hitta i broschyrerna och på hemsidan. (Sherp & Sherp, Mejlintervju, 

Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.3 Word of mouth 
Företaget har under sitt verksamma år ännu inte försökt skapa WOM. Däremot har de en plan 

för sommaren 2012 att medverka i Sommarmusik i Trosa 2012 som anordnas av Muntlig Visuell 

Marknadsföring vilket är ett företag som vill marknadsföra Trosa kommun och företag som är 
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verksamma inom kommunen. Aktiviteten går ut på att exponera de cirka 20 företagens varu-

märken där Trosa Rederi är inkluderade genom jinglar och plakat under tiden som besökare i 

Trosa underhålls av musik i Trosas centrum och gästhamn. (Sherp & Sherp, Mejlintervju, 

Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.4 Broschyrer 
Trosa Rederi har broschyrer till sin målgrupp som finns tillgängliga att hämta på företagets 

kontor, i en brevlåda utanför kontoret samt på hemmamarknadens bibliotek och turistbyråer.  

Det finns även en möjlighet att ladda ned broschyrerna från företagets hemsida. (Sherp & Sherp, 

Mejlintervju, Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.5 Samarbeten 
Trosa Rederi har samarbeten med flera olika aktörer, bland annat restauranger och catering-

firmor. De har även samarbete med olika hotell på hemmamarknaden som syftar till att utveckla 

utbudet för att kunna erbjuda mer än bara en båttur till sin målgrupp. Samarbetena sker med 

andra företag som befinner sig på hemmamarknaden och innefattar bland andra Trosa 

Stadshotell & Spa, Tullgarns värdshus, Sävö krog och Kråmö skärgårdsby. Ett exempel på hur ett 

samarbete går till är att de med hjälp av Tullgarns värdshus kan erbjuda målgruppen en båttur till 

värdshuset där det bjuds på vildsvinsbuffé och sedan resa tillbaka. Samarbetena ska därigenom 

göra företagets utbud mer attraktivt och därmed bringa ökad besöksnäring till både företaget och 

hemmamarknaden. (Sherp & Sherp, Mejlintervju, Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.6 Annonsering i dagstidning 
Trosa Rederi annonserar i dagstidningar på hemmamarknaden, där företaget placerar små annon-

ser i samtliga nummer av tidningarna under månaderna juni, juli och augusti. Under sommaren 

ges även bilagor om sommaraktiviteter ut i samband med dagstidningarna, där Trosa Rederi även 

annonserar. Under resterande månader sker ingen annonsering till privatpersoner. (Sherp & 

Sherp, Mejlintervju, Kommunikationskanaler, 2012) 

4.1.7 PR 
Trosa Rederi använder PR i form av publicitet. Företaget skickar pressmeddelanden till 

Mynewsdesk som är en PR-byrå som vill verka som förmedlare mellan företag och journalister. Där 

matchas nyheterna ihop med intresserade journalister i hopp om att nyheten publiceras i 

dagstidningar på hemmamarknaden. Trosa Rederi försöker främst publicera nyheter när de 

utvecklat ett nytt erbjudande, som när sälsafari utvecklades. (Sherp & Sherp, Mejlintervju, 

Kommunikationskanaler, 2012) 
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5 Resultat av marknadsundersökningen 
 

Nedan kommer svaren från den genomförda marknadsundersökningen att presenteras i text och diagramform. 

I fråga 1 och 2 försäkrade vi oss om att de respondenter som svarade på enkäterna var i den rätta 

målgruppen, därför kommer frågorna inte presenteras i diagram. De svar där respondenterna 

svarade vet ej, valdes bort och blev bortfall, för redovisning av bortfallet se avsnitt 3.3.4 på sidan 

13. Frågor där symbolen asterisk (*) illustreras är flervalsfrågor vilket betyder att antalet svar är 

större än det totala antalet respondenter som medverkade i marknadsundersökningen. 

5.1 Internet  
 

Svaren från frågan om målgruppen 

finner information om turistaktiviteter 

på internet visade att majoriteten av 

respondenterna gör det, 86 %. 

Diagrammet visar att internet ofta 

används som verktyg när målgruppen 

finner information om turistaktiviteter.    

De 14 % som inte finner information på 

internet svarade inte på nästkommande 

fråga.  

 

  

 

Diagrammet över var på internet som 

målgruppen finner information, visar 

att Google eller annan sökmotor spelar 

en viktig roll för turisterna när de 

uppmärksammar information. Utöver 

Google eller annan sökmotor var  

alternativet kommunens eller 

turistbyråns hemsida ett alternativ som 

många ansåg vara en kanal där 

målgruppen uppmärksammar turist-

aktiviteter. Däremot visade sig sociala 

medier inte vara en kanal som de upp-

märksammar turistaktiviteter genom då 

ingen respondent svarade detta  

alternativ.  

 

Figur 3. Resultat av fråga 3. Egen bearbetning. 

Figur 4. Resultat av fråga 4. Egen bearbetning. 
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5.2 Word of Mouth 
 

På frågan om målgruppen 

uppmärksammar turistaktiviteter genom 

tips och råd från vänner och familj 

visade det sig att 81 % antydde detta.   

De 19 % som svarade nej, svarade inte 

på nästa fråga.  

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att målgruppen lättare 

känner igen turistaktiviteter om de får 

tips och råd från sina vänner och familj 

då 78 % svarade ja.  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Resultat av fråga 5. Egen bearbetning. 

Figur 6. Resultat av fråga 6. Egen bearbetning. 
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5.3 Broschyrer 
  

Svaren kring frågan om respondenterna upp-

märksammar turistaktiviteter i broschyrer tyder 

på att många ur målgruppen kommer i kontakt 

med olika turistaktiviteter genom broschyrer då 

majoriteten av respondenterna svarade ja.  

De 26 % som svarade nej, svarade inte på näst-

kommande fråga. 

 

 

 

Av de respondenter som uppmärksammar 

turistaktiviteter genom broschyrer finner 

de broschyrerna på utspridda platser, dock 

uppmärksammas majoriteten av dem på 

turistbyråer, boendeanläggningar och  

internet, 41 %, 32 % respektive 27 %.  

Svaren visar även att bibliotek och cafete-

rior är ett mindre tänkbart alternativ där 

målgruppen uppmärksammar broschyrer.  

 

    

 

5.4 Samarbete 
 

Svaren från undersökningen visade att 

majoriteten av målgruppen inte 

uppmärksammar turistaktiviteter i samband 

med andra företags erbjudanden då 70 % 

svarade nej. Av de respondenter som 

däremot svarade ja var transport-

erbjudanden det alternativ som de 

uppmärksammade andra turistaktiviteter 

genom. Boende- och materbjudanden var 

inte lika effektiva.  

 
 

Figur 7. Resultat av fråga 7. Egen bearbetning. 

Figur 8. Resultat av fråga 8. Egen bearbetning.  

Figur 9. Resultat av fråga 9. Egen bearbetning. 

* 
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5.5 Annonser        
   

Från svaren på frågan om målgruppen upp-

märksammar turistaktiviteter i annonser i tidningar 

framkom det att nästintill samtliga (96 %) 

respondenter kommer i kontakt med turistaktiviteter 

via annonser. Det visar att annonser i tidningar är en 

kanal som målgruppen blir nådd av.  

De 4 % som inte uppmärksammar turistaktiviteter i 

annonser, svarade inte på nästa fråga.  

 

 
 

Av de som uppmärksammar 

turistaktiviteter i annonser är dagstid-

ningar de platser där målgruppen främst 

kommer i kontakt med dem. Resterande 

svar var utspridda över de andra 

alternativen där 16 % svarade tema-

magasin i jämförelse med 6 % som 

svarade kvällstidningar respektive 

gratistidningar. 

 

 

 

5.6 Uppmärksamhet, Trosa Rederi 
   

På frågan om målgruppen har sett/hört talas om 

Trosa Rederi framkom det att 45 % känner till före-

taget medan 55 % svarade att de inte vet vilka Trosa 

Rederi är.  Resultatet kan ses som jämnt men det 

syntes en markant skillnad mellan svaren från 

enkätundersökningen som genomfördes på plats 

och webbenkäten.  

 

 
Figur 12. Resultat av fråga 12. Egen bearbetning. 

Figur 10. Resultat av fråga 10. Egen bearbetning. 

Figur 11. Resultat av fråga 11. Egen bearbetning. 
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På enkätundersökningen på plats hade 59 % svarat att de känner igen företaget medan endast 11 

% av respondenterna på webbenkäten känner till Trosa Rederi. Det finns därmed en skillnad  

mellan de i målgruppen som tillfrågades på plats på hemmamarknaden och de som svarade på 

webbenkäten. Hädanefter minskades därför det totala antalet respondenter från 118 till 53 då de 

som svarade nej på frågan tackades för sin medverkan och avslutade marknadsundersökningen.  

5.7 Internet, Trosa Rederi  
 

Svaren på frågan om målgruppen har sett/hört om 

Trosa Rederi på internet tyder på att internet inte 

har lyckats göra varumärket uppmärksammat hos 

hela målgruppen då 72 % svarade att de inte har 

kommit i kontakt med företaget på internet.  

De 72 % som svarade nej, svarade inte på  

nästkommande fråga.  

 

 

Diagrammen visar att av de platser på internet 

som Trosa Rederi syns på är turistbyråer-

nas/kommunens hemsidor, det är även de 

platser som målgruppen främst sett 

information om varumärket, 80 %. Sökmotor 

var det alternativ som varit mindre effektiv då 

endast 7 % uppmärksammat information om 

Trosa Rederi där. Trosa Rederi:s egen 

hemsida var det alternativ som visade sig vara 

det minst effektiva då ingen av 

respondenterna svarade detta alternativ. 

Figur 14. Resultat av fråga 13. Egen bearbetning. 

Figur 15. Resultat av fråga 14. Egen bearbetning. 

Figur 13. Resultat av fråga 12 från de två olika enkätundersökningarna.  

Egen bearbetning. 
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5.8 Broschyrer, Trosa Rederi 
  

Svaren på frågan om målgruppen har sett reklam om 

Trosa Rederi i broschyrer visar att broschyrer är en av 

företagets kanaler som har skapat uppmärksamhet då 

77 % av respondenterna svarade att de sett reklam om 

företaget i broschyrer.   

De 23 % som inte sett reklam i broschyrerna svarade 

inte på nästa fråga.  

 

 

Av de 41 respondenter som sett reklam om 

företaget i broschyrer har majoriteten av dessa 

funnit broschyrerna på turistbyråer, 85 %. 

Broschyrerna som finns placerade på biblioteket 

visade sig ha nått ut till en mindre andel av 

målgruppen, 15 %, medan broschyrerna som 

finns att läsa på företagets hemsida inte har 

använts av målgruppen.  

 

 

 

5.9 Word of Mouth, Trosa Rederi 
 

I detta diagram framkom det att få 

respondenter ur målgruppen har hört om 

Trosa Rederi från vänner och bekanta, endast 

23 %. 77 % svarade nej på frågan vilket tyder 

på att det inte har skapats ”prat” om 

varumärket.  

  

 

Figur 18. Resultat av fråga 17. Egen bearbetning. 

Figur 16. Resultat av fråga 15. Egen bearbetning. 

Figur 17. Resultat av fråga 16. Egen bearbetning. 
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5.10 Annonser, Trosa Rederi  
 

I denna fråga framkom det att Trosa Rederi:s  

annonser inte har uppmärksammats av målgruppen 

då samtliga respondenter svarade nej på frågan.   

Då samtliga svarade nej, besvarades inte fråga 19 

och därmed visas inget diagram för denna fråga.  

 

 
 

 

5.11 PR, Trosa Rederi 
 

Det visades sig i denna fråga att Trosa Rederi 

inte har lyckats med sina PR-aktiviteter sprida 

nyheter till målgruppen då 94 % av  

respondenterna svarade nej i jämförelse med 

endast  

6 % som har sett eller läst nyheter om företaget.  

 

 

 

5.12 Samarbete, Trosa Rederi 
 

85 % av respondenterna svarade att de inte sett Trosa 

Rederi i samband med bokning av andra  

hotell eller turistaktiviteter, därmed var det endast 15 

% som svarade ja. Då respondenterna som 

svarade ja fick ange var de hade sett Trosa Rederi i 

samband med hotellbokning eller annan turist-

aktivitet, framkom det att det var vid bokning av 

hotellvistelse på Trosa Stadshotell & Spa som Trosa 

Rederi hade uppmärksammats.  

 

Figur 20. Resultat av fråga 20. Egen bearbetning. 

Figur 21. Resultat av fråga 21. Egen bearbetning. 

Figur 19. Resultat av fråga 18. Egen bearbetning. 
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6 Analys 

 

Här kommer svaren från marknadsundersökningen analyseras mot de teoretiska verktygen och Trosa Rederi:s 

nuvarande kommunikationskanaler som tidigare presenterats.  

Från intervjun med Trosa Rederi:s företagsledare, som kan ses i kapitel 4 Empiri på sidan 16, 

framkom det att företaget redan använder de kanaler som i studiens teoretiska verktyg anses 

kunna vara lämpliga kommunikationskanaler för ett företag i Trosa Rederi:s situation. Därför 

kommer denna analys att diskutera om någon av kanalerna är mer eller mindre effektiv eller om 

kanalerna kan utvecklas för att bli mer effektiva än de är i dagsläget, detta för att se vilka av 

kanalerna de kan använda samt hur företaget kan använda kommunikationskanalerna för att 

skapa uppmärksamhet hos målgruppen. 

Nedan kommer samtliga kanaler att analyseras var för sig och modellen (figur 22) ska ge läsaren 

en bild över hur analysen kommer fortskrida. De olika kanalerna analyseras för att sedan mynna 

ut i en sammanfattande diskussion om kanalerna leder till uppmärksamhet hos målgruppen. 

 

Figur 22. Modell över kanaler som ska leda till uppmärksamhet. Egen 

bearbetning. 

Innan analysen om respektive kanalers effektivitet vill vi belysa den markanta skillnaden som 

upptäcktes i svaren på fråga 12 i marknadsundersökningen, se sidan 21-22. Frågan handlade om 

respondenterna sett/hört talas om Trosa Rederi och här kunde vi se att det var en tydlig skillnad 

på igenkänningen av varumärket mellan de som svarade på enkätundersökningen på plats och de 

som svarade på webbenkäten. Det var en övervägande andel av respondenterna från enkäten som 

besvarades på hemmamarknaden som kände igen företaget men av respondenterna som svarade 

på webbenkäten hade majoriteten (89 %) aldrig sett eller hört talas om Trosa Rederi. Genom att 

studera respektive kanaler kan orsaken till den tydliga skillnaden framträda, vilket kan diskuteras i 

den sammanfattande diskussionen i slutet av kapitlet. 
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6.1 Hemsida & sökmotorer 
Utifrån marknadsundersökningen visade det sig att när målgruppen uppmärksammar turist-

aktiviteter sker det till stor del via internet. Det framkom däremot att varken företags hemsidor 

generellt eller Trosa Rederi:s hemsida är den kanal på internet som skapar kontakten mellan 

målgruppen och turistaktiviteten. Enligt teorin antyddes dock att hemsidor är ett verktyg som bör 

användas av nyetablerade företag i sin strävan efter uppmärksamhet (Kho, 2008, s. 28). Då 100 % 

av målgruppen inte hade uppmärksammat Trosa Rederi genom deras hemsida visar det att 

företaget inte lyckats integrera hemsidan med sina övriga kanaler och hemsidan har inte agerat 

som det centrala verktyget. En orsak till detta anser vi kan vara att företaget inte lyckats 

övrkomma den barriär som teorin nämner, det vill säga att de ännu inte lyckats få målgruppen att 

hitta till sin hemsida. Teorin nämner att många företag möter barriären och ett sätt att 

överkomma denna är att använda sig av sökmotorer. Att använda sökmotorer är ett 

kostnadseffektivt sätt, framförallt för lokala eller nischade företag, att skapa uppmärksamhet på. 

(Hammarberg, 2011) 

Vi anser därför att Trosa Rederi kan implementera sökmotorn som ett verktyg i sin kommunika-

tion för att öka möjligheten att göra hemsidan till ett centralt verktyg. Då marknadsunder-

sökningen även visade att majoriteten av målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter via sök-

motorer är det ännu en anledning till att köpa upp sökord och satsa på detta i kommunikationen. 

Idag satsar inte Trosa Rederi på att använda sökmotorer för att få sin hemsida att synas vilket 

tydliggjordes i marknadsundersökningen där endast ett fåtal av målgruppen hade funnit Trosa 

Rederi vid användning av sökmotorer. Vid användning av sökmotorer kan företaget hamna högt 

upp på resultatlistan vilket är ett effektivt sätt att få målgruppen att uppmärksamma företaget. Då 

sökmotorer är kostnadseffektivt kan kanalen användas av Trosa Rederi med hänsyn till den 

ekonomiska situationen de befinner sig i. 

Förutom sökmotorer kan kommuners/turistbyråers hemsidor ses som effektiva kanaler att synas 

på. Det syntes att när målgruppen besökt kommuners/turistbyråers hemsidor uppmärksammade 

de företags turistaktiviteter. Kanalen har fungerat effektivt framförallt för Trosa Rederi där 80 % 

av målgruppen som känner igen företaget har uppmärksammat Trosa Rederi på dessa sidor. En 

nackdel som vi ser med att en så stor andel av målgruppen uppmärksammat informationen via 

dessa sidor, är att målgruppen redan måste ha varit inställda på att finna turistaktiviteter i den 

aktuella kommunen. Endast besökande till kommunen uppmärksammar informationen och de 

når därmed inte ut till hela målgruppen som befinner sig i resterande kommuner i Södermanland. 

För att göra verktyget mer effektivt kan Trosa Rederi även synas på hemsidor som har mer 

allmän information om turistaktiviteter i Södermanland, och inte endast på hemmamarknadens 

hemsidor som de gör idag. Genom att synas på externa hemsidor skapas det fler kontaktpunkter 

mellan företaget och målgruppen vilket ökar möjligheten att målgruppen uppmärksammar Trosa 

Rederi.  

6.2 Sociala medier 
Enligt teorin är sociala medier kostnadseffektivt och ett bra verktyg för små turismföretag med 

begränsade ekonomiska resurser. Allt fler människor använder och spenderar mycket tid på 

sociala medier. (Andersson & Wretström, 2009, s. 43) Utifrån marknadsundersökningen visade 

det sig dock att sociala medier inte är en kanal som målgruppen använder i samma utsträckning 



 
27 

som teorin visar. Vi anser att denna kommunikationskanal är effektiv när kunden väl kommer i 

kontakt med företaget och vet vad de ska söka efter, exempelvis på Facebook. Företaget måste 

därför först och främst göra så att målgruppen uppmärksammar varumärket för att kunden ska 

kunna interagera med företaget via sociala medier. Detta steg handlar mer om de senare delmålen 

i mikromålkedjan än om det första, uppmärksamhet. Vi anser att om målgruppen lyckas att 

uppmärksamma företaget under den närmsta tiden kommer denna kanal att bli mer effektiv. I 

nuläget ser vi dock att Trosa Rederi istället bör fokusera på andra kanaler och välja kanaler som är 

effektiva i syfte att uppmärksamma målgruppen istället för att interagera med dem.  

6.3 Word of Mouth 
Enligt teorin är WOM en effektiv kanal för unga företag med begränsade ekonomiska resurser då 

det är målgruppen som kommunicerar informationen vidare, det kan sägas fungera som gratis 

marknadskommunikation (Young, 2008, ss. 64-65). WOM kan därför vara något som Trosa  

Rederi strävar efter att skapa. En ytterligare anledning är att målgruppen enligt 

marknadsundersökningen anser att tips från vänner och familj är mycket viktiga vid 

uppmärksammandet av turistaktiviteter (78 %). Däremot var det få av målgruppen som hört talas 

om Trosa Rederi från vänner och familj vilket betyder att företaget inte lyckats skapa prat kring 

sitt varumärke. Det kan till stor del bero på att de ännu inte arbetat aktivt med att skapa detta 

prat. Den aktivitet som företaget planerar att delta i under sommaren är ett steg i rätt riktning, 

dock kommer inte Trosa Rederi stå i fokus då det är ett flertal andra företag som ska delta i 

samma aktivitet. Risken finns därför att det kommer skapas mer prat om Trosa kommun istället 

för Trosa Rederi vilket gör att företaget specifikt inte uppmärksammas.  

Då WOM har visat sig vara en viktig kanal för att få målgruppen uppmärksammade om ett 

företag och att den är kostnadseffektiv anser vi att Trosa Rederi kan försöka skapa WOM genom 

någon aktivitet där företaget står i centrum och som tilltalar målgruppen. Dessutom kan WOM 

skapas i samband med PR-aktiviteter som företag gör. Om en spännande nyhet om företaget 

publiceras i tidningen kan det medföra en diskussion om nyheten och läsarna kan börja prata om 

det med sina vänner och bekanta. Liknande kan ske även vid PR-aktiviteter i form av evenemang, 

då finns möjligheten att målgruppen börjar tala om evenemanget som ska anordnas och 

därigenom talas det även om arrangören av evenemanget, företaget. (Fernando, 2004, ss. 10-11) 

Trosa Rederi kan därför integrera sin användning av PR med skapandet av WOM. 

6.4 Broschyrer 
Användning av broschyrer är enligt teorin en av de vanligaste kommunikationskanalerna för 

turismföretag. Genom att använda broschyrer på flera platser, skapas flera kontaktpunkter mellan 

företaget och målgruppen. (Fernström, 2011, s. 75) Enligt marknadsundersökningen är den mest 

effektiva platsen att ha broschyrer på turistbyråer. Vi kunde även se från 

marknadsundersökningen att boendeanläggningar är en effektiv plats för broschyrer, vilket Trosa 

Rederi bör ha i åtanke när de placerar ut sina broschyrer då de idag inte placerar ut dessa på 

boendeanläggningar.  

Enligt teorin används inte längre bara broschyrer på fysiska ställen som turistbyråer, boende-

anläggningar, bibliotek med mera. Idag ökar användningen att ha sina broschyrer på internet. Det 

har blivit en effektiv kanal att sprida sina broschyrer på, då kunderna själva kan hämta ned bro-

schyren. (McCarthy, 2004, ss. 165-175) Marknadsundersökningen visade även att en del av 

målgruppen uppmärksammar broschyrer om turistaktiviteter på internet. Trosa Rederi använder 
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som tidigare nämnts internet för att sprida sina broschyrer, dock har vi sett från marknads-

undersökningen att ingen ur målgruppen har uppmärksammat företagets broschyr på internet. 

Anledningen anser vi kan bero på att då broschyrerna endast finns på företagets hemsida måste 

målgruppen vilja söka specifik information för att få kontakt med broschyrerna, det vill säga att 

uppmärksamheten redan uppnåtts i mikromålkedjan och att målgruppen nu har fått ett intresse 

och ska söka information. För att lyckas uppmärksamma och hitta företagets broschyrer på 

internet menar vi att det krävs att målgruppen redan har kännedom om företaget. Därför är 

broschyrer på internet inte en effektiv kanal att använda för Trosa Rederi i nuläget. Den kommer 

bli mer effektiv när företaget har lyckats skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke. Därför ser 

vi att det i nuläget är mer effektivt att placera broschyrerna på offentliga fysiska platser.  

6.5 Samarbete 
Samarbeten är enligt teorin en kommunikationskanal som blir allt vanligare för företag idag, 

framförallt på turismmarknaden. Samarbeten har flera fördelar, som att det skapar fler kontakt-

punkter för målgruppen att uppmärksamma företaget, att det kan få företaget att nå ut till flera 

kunder samt att det är kostnadseffektivt. (Tengling, Lindmark, & Tjörnhammar, 2011, ss. 218-

220) Trosa Rederi använder idag samarbeten för att utveckla utbudet, att de ska kunna erbjuda 

sin målgrupp mer än bara en båttur.  Det framkom dock från marknadsundersökningen att 

relativt få kunder ur målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter i samband med bokning av 

andra erbjudanden. Det visade sig även att endast 15 % av målgruppen uppmärksammat Trosa 

Rederi i samband med företagets samarbetspartners, samtliga i anknytning till Trosa Stadshotell & 

Spa. Det visar att Trosa Rederi:s samarbeten inte är effektiva i syfte att uppmärksamma företaget. 

Det anser vi kan bero till stor del på att företaget endast samarbetar med aktörer på hemma-

marknaden och att samarbetena endast syftar till att göra utbudet mer attraktivt. Det gör att 

målgruppen redan måste ha bestämt sig för att besöka hemmamarknaden och därför söka på 

exempelvis hotell i kommunerna för att kunna uppmärksamma företaget.  

För att samarbeten ska bli den effektiva kanal som det kan vara för små företag på turism-

marknaden bör Trosa Rederi utöka samarbetena till att innefatta aktörer även utanför hemma-

marknaden och syfta till att marknadsföra varumärket. Det möjliggör för företaget att synas för 

hela målgruppen och inte bara dem som redan bestämt sig för att åka till hemmamarknaden. 

Transportföretag ses som en lämplig samarbetspartner då marknadsundersökningen visade att, 

när målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter i samband med andra företags erbjudanden, var 

det främst vid transporterbjudanden som andra turistaktiviteter uppmärksammades. Sådana sam-

arbeten kan skapa fler kontaktpunkter mellan företaget och målgruppen i hela Södermanlands 

län.  

6.6 Annonser 
En av de mest använda kommunikationskanalerna av turismföretag är enligt teorin annonsering 

som även är den mest kontrollerbara kanalen då företaget kan anpassa sin annonsering efter 

företagets ekonomiska resurser (Fill, 2005, s. 509).  Dock anses kanalen enligt teorin kunna ha en 

lägre genomslagskraft då många företag använder annonsering för att marknadsföra sig vilket 

medför ett stort mediebrus (Dahlén & Lange, 2009, s. 521).  

Trosa Rederi använder annonsering i dagstidningar under sommarhalvåret och det visade sig från 

marknadsundersökningen att majoriteten av målgruppen (96 %) trots det höga mediebruset 

uppmärksammar turistaktiviteter i annonser och att 72 % av läsarna uppmärksammar annonserna 
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i dagstidningar. Det visar att annonsering i dagstidningar kan bli en effektiv kanal för Trosa 

Rederi och de bör därför fortsätta med annonseringen. Dessutom är kanalen anpassningsbar vil-

ket är en fördel för Trosa Rederi då de kan välja var, när och hur de ska annonsera med tanke på 

sina ekonomiska resurser. Dock har ingen ur företagets målgrupp uppmärksammat en annons 

från Trosa Rederi. Detta anser vi beror på att företagets annonsering endast når ut till den andel 

av målgruppen som tillfälligt befinner sig på platsen. Vi ser att chansen är liten att turister läser en 

dagstidning som riktar sig till den lokala befolkningen vilket hemmamarknadens dagstidningar 

gör.  För att nå målgruppen och lyckas göra varumärket uppmärksammat behöver Trosa Rederi 

nå ut till de andra kommunerna i Södermanlands län.  

6.7 PR 
Publicitet är enligt teorin en trovärdig källa och en kostnadseffektiv kanal vilket gör den effektiv 

för nyetablerade företag (Mårtenson, 2009, s. 319). Idag använder sig dock Trosa Rederi endast 

utav publicitet i det sammanhang att de publicerar nyheter när de har utvecklat sitt utbud vilket 

sker sällan. På så vis går de miste om en viktig och effektiv kontaktpunkt till sin målgrupp. Enligt 

marknadsundersökningen visar det även en tendens att målgruppen inte uppmärksammar Trosa 

Rederi:s publicitet, då endast ett fåtal av respondenterna hade sett nyheter om företaget. Det 

anser vi dels kan bero på att företaget använder sig utav pressmeddelanden till en PR-byrå när de 

vill publicera. Vid användning av pressmeddelanden till en PR-byrå finns risken att nyheten inte 

förs vidare och publiceras.  

Vi anser därför att företaget bör skapa en kontakt med en eller flera journalister på dagstidningar 

runtom i Södermanlands län, då det ökar möjligheten att deras nyhet publiceras. Det ser vi som 

effektivt då målgruppen enligt marknadsundersökningen uppmärksammar innehållet i en 

dagstidning. Dessutom bör Trosa Rederi skaffa sig kunskap om vad nyhetsvärde innebär, där 

nyheter som gynnar allmänheten eller kommuner ökar nyhetsvärdet och chansen till att nyheten 

publiceras ökar (Stuart, 2000, s. 36).  

En annan del av PR som kanal är att skapa evenemang eller en aktivitet. Enligt teorin är evene-

mang eller en aktivitet ett effektivt sätt för företag att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke 

vilket även är målet med kanalen. (Fill, 2005, ss. 693-694) Vid användning av ett evenemang som 

skapar uppmärksamhet, kan detta även leda till att det blir en publicerad nyhet eller skapar WOM 

hos allmänheten som kommer leda till att målgruppen uppmärksammar det. Att skapa WOM kan 

som tidigare nämnts vara en effektiv kommunikationskanal för Trosa Rederi. Då ett evenemang 

även ger möjlighet till att mäta effekten av kanalen kan det vara lämpligt för Trosa Rederi att 

skapa sådana PR-aktiviteter. 

6.8 Uppmärksamhet 
Vi ville veta de respektive kanalernas effektivitet, om de skapat uppmärksamhet hos Trosa 

Rederi:s målgrupp. Det visade sig att företagets broschyrer har varit den mest effektiva av företa-

gets kommunikationskanaler, medan annonseringen, de sociala medierna, de publicerade nyheter-

na, hemsidan, samarbeten och WOM inte har haft samma effekt på målgruppen. Få av deras nu-

varande kommunikationskanaler har därför lyckats skapa uppmärksamhet hos målgruppen, men 

då teorin och marknadsundersökningen visade att det finns potential för kanalerna anser vi att de 

kan utvecklas till att bli effektiva för företaget.   

Vi belyste i början av analysen att vi sett en markant skillnad hos de som svarade på enkätunder-

sökningen som skedde på plats mot de som svarade på den webbaserade enkäten angående om 
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de sett/hört talas om Trosa Rederi. Efter analysen om de olika kanalernas effektivitet anser vi att 

den främsta orsaken till skillnaden är att de som svarade på plats har haft möjlighet att tillgå bro-

schyrerna som undersökningen visade vara den mest använda kommunikationskanalen av de som 

företaget har uppmärksammats genom. Vi anser att de som svarade på den webbaserade enkäten 

inte har haft samma möjlighet att komma i kontakt med broschyrerna och de andra 

kommunikationskanalerna.  Detta kan tyda på att företagets marknadskommunikation på plats 

fungerar bättre än den marknadskommunikation som sker utanför hemmamarknaden. De når 

inte ut utanför hemmamarknadens gränser och uppmärksammas inte av målgruppen som inte 

besökt hemmamarknaden.  
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7 Slutsatser och rekommendationer  

till Trosa Rederi 
 

Baserat på resultatet av marknadsundersökningen och analysen kommer slutsatser samt rekommendationer till 

Trosa Rederi här presenteras. Kapitlet avrundas sedan med avslutande ord som sammanfattar resultatet av studien 

samt ger förslag till vidare forskning 

Trosa Rederi har upplevt svårigheter i att skapa uppmärksamhet kring sitt varumärke hos sin 

målgrupp. De har ännu inte lyckats kartlägga hur de ska skapa denna uppmärksamhet med hjälp 

av kommunikationskanaler. Studien ämnade därför besvara två frågeställningar: 

1. Vilka kommunikationskanaler bör Trosa Rederi använda för att skapa uppmärksamhet kring 

sitt varumärke hos sin målgrupp, med hänsyn till företagets ekonomiska situation? 

Efter den genomförda studien har vi funnit att följande kanaler bör användas av Trosa Rederi för 

att skapa uppmärksamhet hos målgruppen: 

o Sökmotoroptimering 

o PR 

o Word of Mouth 

o Broschyrer 

o Samarbeten 

o Annonsering i dagstidning 

2. Hur bör företaget använda kommunikationskanalerna för att skapa uppmärksamhet kring sitt 

varumärke hos sin målgrupp? 

Efter den genomförda studien har vi tagit fram sju rekommendationer till företaget som de har 

användning utav för att lyckas skapa uppmärksamhet hos målgruppen. På grund av företagets 

ekonomiska situation inser vi att det inte kan ses som rimligt att samtliga rekommendationer 

implementeras samtidigt. Vi föreslår att företaget prioriterar rekommendationerna utifrån vad de 

anser bör användas främst i dagsläget för att sedan fortsätta med implementeringen av resterande 

rekommendationer när de etablerat sig ytterligare på turismmarknaden. Vi kommer dock att 

presentera rekommendationerna utifrån en prioriteringslista som är ett förslag på hur Trosa 

Rederi kan tillämpa dem, detta är den ordning som vi anser lämpar företaget bäst utifrån deras 

utgångsläge. 

Trosa Rederi bör använda sina kommunikationskanaler även utanför 

hemmamarknaden 

Studien har visat att det inte räcker med att satsa på kanaler som sägs vara effektiva, det måste 

passa ihop med målgruppens medievanor. Trosa Rederi använder de kanaler som utifrån teorin 

anses vara effektiva men de gör det inte på ett sätt som gör att målgruppen uppmärksammar 

företaget. Det anser vi beror på att deras användande av kanalerna har begränsats till att endast 

användas på hemmamarknaden vilket gör att en stor del av målgruppen inte har samma möjlighet 

att uppmärksamma företaget om de inte redan befinner sig på plats. Få av de kanaler som 

företaget använder har lyckats skapa uppmärksamhet. Broschyrer är den kanal som har varit mest 

effektiv, dock endast på hemmamarknaden. Det beror på att de som befinner sig utanför 
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hemmamarknaden inte haft möjlighet att uppmärksamma information om Trosa Rederi då 

kanalerna inte används där. Det handlar därför till stor del om hur Trosa Rederi använder 

kanalerna som avgör om de är effektiva eller inte. Vi anser därför att Trosa Rederi bör använda 

sina kommunikationskanaler även utanför hemmamarknaden. 

Detta är en rekommendation som vi anser täcker företagets generella strategi med 

kommunikationskanalerna och ska tillämpas kontinuerligt, utan någon tidsprioritering. Detta är 

därför något som Trosa Rederi bör arbeta med från start.  

Trosa Rederi bör använda sina broschyrer på flera fysiska platser 

Trosa Rederi placerar endast sina broschyrer på turistbyråer och bibliotek på hemmamarknaden 

vilket gör att det endast är de av målgruppen som är på plats som kan uppmärksamma Trosa 

Rederi genom deras broschyrer. Då marknadsundersökningen visade att målgruppen ofta 

uppmärksammar information om turistaktiviteter genom broschyrer ser vi att det är en effektiv 

kanal och att företaget bör fortsätta använda den. Vi ser dock att det är nödvändigt att utveckla 

användandet av broschyrerna, detta genom att utöka broschyrernas placering. Vi menar att 

broschyrerna bör finnas på både turistbyråer och boendeanläggningar i hela Södermanlands län 

eftersom målgruppen uppmärksammar broschyrer på just dessa platser. I nuläget finns de endast 

på turistbyråer och bibliotek på hemmamarknaden, om de däremot placeras på offentliga platser 

runtom i länet kan de bli effektiva. Det är även effektivt att placera broschyrer på internet då det 

är lätt för kunder att ta del av dem samt att det är kostnadseffektivt för företaget. Däremot visade 

marknadsundersökningen att broschyrer på internet inte uppmärksammas i hög grad av Trosa 

Rederi:s målgrupp. Därför föreslår vi att företaget i nuläget bör fokusera på att placera ut 

broschyrerna på de offentliga fysiska platserna som nämns ovan. 

Prioritering 1: Vi anser att denna rekommendation är den som Trosa Rederi bör tillämpa först. 

Detta då de redan använder denna kanal och därmed besitter kunskap och tillgång till produktion 

och utformning av broschyrer. Vi ser att rekommendationen angående broschyrerna därför inte 

är tidskrävande och den är därför lämplig att genomföra direkt. 

Trosa Rederi bör använda annonsering i dagstidningar i hela Södermanlands 

län 

Trots att teorin säger att annonsering i dagstidningar kan vara ineffektivt på grund av stort 

mediebrus visade marknadsundersökningen att målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter i 

annonser i dagstidningar. Kanalen är därmed effektiv när Trosa Rederi:s målgrupp ska 

uppmärksamma turistaktiviteter och därför bör företaget fortsätta använda kanalen.  Företagets 

annonser har dock inte uppmärksammats vilket vi ser beror på att de endast annonserar i 

dagstidningar på hemmamarknaden, vilket leder till att företaget bör utveckla användandet av 

kanalen. Vi anser därför att det är olönsamt att fokusera på att annonsera i varje tidningsnummer 

bara på hemmamarknaden, annonseringen bör istället utvecklas till att innefatta annonsering i 

dagstidningar runtom i länet. De kan fördela de annonser som idag publiceras i 

hemmamarknadens dagstidningar till att placeras i andra dagstidningar, så som Eskilstuna 

Kuriren, för att nå de som inte befinner sig på plats och kan läsa hemmamarknadens 

dagstidningar.   

Prioritering 2: Vi anser att denna rekommendation är lämplig att implementera näst då detta 

även är något som företaget har erfarenhet av tidigare. Företaget tillämpar redan annonsering i sin 
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kommunikationsstrategi och steget blir på så vis inte krävande till att göra kanalen mer effektiv. 

Vi anser därmed att företaget har stor potential att lyckas implementera denna rekommendation 

inom en snar framtid.   

Trosa Rederi bör använda PR i form av publicitet genom att skapa kontakter 

med media 

Målgruppen har sällan tidigare sett eller hört nyheter om Trosa Rederi. Det beror på att nyheterna 

endast publiceras i dagstidningar på hemmamarknaden, samt att de förlitar sig på att 

pressmeddelanden till en PR-byrå ska leda till publicerad nyhet. Därför rekommenderar vi att 

Trosa Rederi skapar kontakter med dagstidningar runtom i Södermanlands län vilket gör att 

nyheten blir synlig för en stor del av målgruppen och även att chansen att nyheten publiceras 

ökar. Skapas kontakten ökar möjligheten att målgruppen uppmärksammar nyheterna. Dessutom 

bör Trosa Rederi tänka på att kommunicera en nyhet som media är intresserade av att publicera. 

Trosa Rederi bör därför sträva efter att skapa nyheter som dagstidningar i Södermanland kan vara 

intresserade av. Efter att ha skapat kontakter med media, kan Trosa Rederi utnyttja detta genom 

att genomföra ett evenemang, som nämns nedan, och få media att skriva om detta evenemang 

och på så vis göra företaget ännu mer uppmärksammat. 

Prioritering 3: För att fortsätta skapa uppmärksamhet hos sin målgrupp ser vi att företaget näst 

på tur bör skapa kontakter med media och öka publiciteten kring Trosa Rederi. Vi anser att detta 

är lämpligt att genomföra i detta stadium då det är en av de mest kostnadseffektiva kanalerna. Då 

broschyrerna och annonserna som nämnts ovan medför kostnader anser vi att denna kanal är 

lämplig att fortsätta med då de kommer att lyckas skapa uppmärksamhet utan stora kostnader. 

Dessutom ser vi att denna rekommendation är viktig att genomföra innan nästkommande åtgärd 

då publicitet kommer vara en bidragande faktor till den kanalens effektivitet. 

Trosa Rederi bör använda PR i form av evenemang som skapar WOM 

Från studien framkom det att målgruppen ofta uppmärksammar turistaktiviteter genom vänner 

och familj som sprider erfarenheter vidare. Då den kanalen enligt teorin är trovärdig och 

kostnadseffektiv bör Trosa Rederi försöka skapa WOM genom ett evenemang. Detta evenemang 

kan förslagsvis vara allsångskvällar som leds av en för målgruppen igenkänd profil på en av 

företagets destinationer där mat, dryck, underhållning och gemenskap erbjuds. Efter 

genomförandet av en allsångskväll kan Trosa Rederi mäta effekten av evenemanget genom att 

undersöka hur många ur målgruppen som deltog. Visar det sig att evenemanget lockat till sig 

många ur målgruppen kan allsångskvällarna bli ett årligt återkommande evenemang. En sådan 

aktivitet kommer ge en positiv bild av företaget vilket i sin tur genererar positiv WOM som gör 

att målgruppen sprider företagets namn vidare och möjliggör för att fler ur målgruppen 

uppmärksammas. Evenemanget kan även bli en nyhet som kan publiceras vilket då skapar 

ytterligare uppmärksamhet.  

Prioritering 4: Denna rekommendation ser vi att företaget kan tillämpa efter att ha genomfört 

föregående rekommendationer. Då har Trosa Rederi lyckats skapa uppmärksamhet hos 

målgruppen i hela Södermanlands län och inte endast på hemmamarknaden, och då anser vi att 

chansen ökar att evenemanget blir uppmärksammat och att en stor del av målgruppen besöker 

evenemanget. Vi anser då att evenemanget blir en effektiv och framgångsrik kanal. 
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Trosa Rederi bör använda sökmotoroptimering genom att köpa sökord på 

sökmotorer 

Målgruppen uppmärksammar ofta turistaktiviteter genom sökning på sökmotorer. Det visar sig 

därför vara en effektiv kanal för att få målgruppen att uppmärksamma företaget. Därför bör 

Trosa Rederi använda kanalen genom att köpa sökord som kopplas till företaget och dess utbud, 

det kan förslagsvis vara ”Skärgårdstur i Södermanland”, ”Att göra i Södermanland” och 

”Sommarnöje i Södermanland”. När målgruppen söker efter turistaktiviteter på sökmotorerna 

bör Trosa Rederi hamna högt upp på resultatlistan vilket gör att möjligheten att uppmärksammas 

av målgruppen ökar. Det som hamnar högt upp på resultatlistan uppmärksammas enligt teorin i 

stor grad. Genom att använda sökmotoroptimering i form av att köpa sökord kommer företaget 

även överkomma den barriär som tidigare nämnts, vilket bidrar till att företagets hemsida blir mer 

användbar då den i dagsläget inte är effektiv i syfte att skapa uppmärksamhet om företaget.  

Prioritering 5: Efter ovanstående förbättringar av företagets kanaler ser vi att Trosa Rederi kan 

genomföra nästa rekommendation, vilket är sökmotoroptimering. Efter att målgruppen 

uppmärksammat företaget genom annonser, broschyrer, evenemang och publicitet behöver 

målgruppen även uppmärksamma företaget via internet. Vi anser därför att de därefter bör 

utveckla sökmotoroptimeringen. I detta stadium anser vi att de har lyckats skapa uppmärksamhet 

och möjligtvis även ökat antalet kunder från målgruppen, vilket i sin tur bidragit till en högre 

omsättning. Då anser vi att företaget kan köpa ett flertal ord på sökmotorer och därmed ta upp 

en stor plats på en sökmotor vilket ökar chansen att de uppmärksammas. 

Trosa Rederi bör använda samarbeten i syfte att marknadsföra sitt varumärke 

I nuläget samarbetar Trosa Rederi med andra företag med syfte att utveckla sitt utbud, dock har 

samarbetena inte lett till att målgruppen uppmärksammat företaget. Trosa Rederi bör därför 

använda kanalen på andra sätt, vi föreslår att ändra målen med företagets samarbeten till att 

fokusera på att göra företagets varumärke synligt. De samarbeten företaget har idag har inte som 

mål att få företagets varumärke att synas på samarbetspartnernas hemsidor med mera vilket gör 

att målgruppen inte uppmärksammar Trosa Rederi i samband med bokning av andra erbjudanden 

och aktiviteter. Om de istället utvecklar samarbeten till att fokusera mer på 

marknadskommunikation ökar möjligheten att företaget uppmärksammas när målgruppen ska 

boka andra erbjudanden. Vi rekommenderar att Trosa Rederi exempelvis begär plats för sitt 

varumärke på samarbetspartnernas hemsidor, annonser med mera. 

Företaget bör även utöka sina samarbeten till att innefatta aktörer även utanför hemma-

marknaden för att öka möjligheten att skapa uppmärksamhet hos en stor del av målgruppen. Vi 

rekommenderar Trosa Rederi att samarbeta med ett tranportföretag som erbjuder resor runtom i 

Södermanlands län då en del av målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter i samband med 

transporterbjudanden.  

Prioritering 6: Denna rekommendation anser vi är omfattande och därmed något som företaget 

kan tillämpa längre fram. De tidigare rekommendationerna syftade till att så snabbt som möjligt 

öka uppmärksamheten och de första rekommendationerna kunde göras tidigt då företaget redan 

har erfarenhet i användningen av kanalerna. Uppgiften att utveckla och skriva kontrakt med 

företag där de ska komma överens över vad samarbetet ska innebära anser vi är en lång process 

som inte är lämpligt för företaget att genomföra i dagsläget, utan längre fram. Dessutom anser vi 
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att processen att skapa samarbeten med aktörer i övriga delar av Södermanlands län utanför 

hemmamarknaden inte heller är tidseffektivt för företaget i dagsläget då denna kontakt med 

potentiella partners ännu inte skapats. Vi ser därför detta som den sista, men minst lika viktiga, 

rekommendationen som Trosa Rederi ska genomföra för att skapa uppmärksamhet hos 

målgruppen. 

7.1 Avslutande ord 
Sammanfattningsvis har vi med studien sett att Trosa Rederi använder kommunikationskanaler 

som kan vara effektiva, dock lyckas de ändå inte skapa uppmärksamhet hos sin målgrupp. 

Företaget bör därför utveckla de kanaler de använder till att riktas mot målgruppen och användas 

där målgruppen befinner sig. Detta kan de göra genom att använda sökmotoroptimering, skapa 

WOM genom evenemang, skapa kontakter med media för att öka chansen till publicitet, utöka 

placeringen av broschyrer, samarbeta med andra aktörer i syfte att marknadsföra sitt varumärke 

samt utöka sin annonsering i dagstidningar.  

Då vi avgränsade studien till att endast undersöka hur målgruppen ska bli uppmärksammade om 

företaget skulle fortsatt forskning kunna studera hur innehållet som kommuniceras bör utformas. 

Med denna studie som grund kan det fortsätta studeras kring de resterande stegen i 

mikromålkedjorna vilket kan bidra till att Trosa Rederi och studiens övriga intressenter kan se vad 

som krävs för att målgruppen till slut ska köpa produkten och därmed öka företagets omsättning. 

Framtida forskning kan även innebära att undersöka hur effekten av de kommunikationskanaler 

som rekommenderats i denna studie har visat sig, om utvecklingen har gynnat företaget. 

Resultatet av studien har visat vilka kommunikationskanaler de bör använda och hur kanalerna 

bör användas för att vara effektiva för Trosa Rederi i utmaningen att nå sin målgrupp. I och med 

detta hoppas vi att företaget får användbar information för framtida beslutsunderlag och att de 

utvecklas till en etablerad aktör på turismmarknaden. 
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Bilaga 1 Marknadsundersökningen 
 

 

 

 

  

Marknadsundersökning 

Vi är tre studenter från Mälardalens 

högskola i Västerås som skriver 

kandidatuppsats till Trosa Rederi AB 

om deras marknadsföring. 

I denna enkätundersökning önskar vi 

att Du besvarar 21 frågor som 

kommer att vara till stor hjälp i vårt 

fortsatta arbete! 

 

Tack för Er medverkan! 

Anna Andersson 

Malin Hällblad 

Lina Wahlén L. 



 

 
 

Var god sätt ett kryss i den ruta där svarsalternativet stämmer in bäst. Vid frågor med denna symbol ** kan flera svarsalternativ kryssas i. 

1. Vilket år är Du född? 19__________ 

2. Vart kommer Du ifrån? _______________ 

 

3. När Du ska resa till en annan ort för turistaktiviteter, finner Du information om aktiviteten på internet?  

a) Ja  

b) Nej (Gå vidare till fråga 5) 

c) Vet ej (Gå vidare till fråga 5) 

 

**4. Var på internet söker du efter denna information? 

a)Företags hemsidor 

b) Kommunens/turistbyråns hemsida 

c) Google eller annan sökmotor 

d) Sociala medier som Facebook eller blogg 

e) Webbtidningar 

f) Annat_______________________________________ 

 

5. Får Du ofta tips och råd om turistaktiviteter från vänner och familj?  

a) Ja 

b) Nej (Gå vidare till fråga 7) 

c) Vet ej (Gå vidare till fråga 7) 

 

6. Gör deras tips och råd det lättare för Dig att känna igen en turistaktivitet?  

a) Ja 

b) Nej 

 

7.  Uppmärksammar Du turistaktiviteter i broschyrer?  

a) Ja  

b) Nej (Gå vidare till fråga 9) 

c) Vet ej (Gå vidare till fråga 9) 

 

**8. Var uppmärksammar Du dessa broschyrer?  

a) Turistbyråer 

b) Boendeanläggningar (hotell, camping, vandrarhem) 

c) Bibliotek    

d) Cafeterior 

e) Internet  

f) Annat ________________________________ 

 

**9. Uppmärksammar Du turistaktiviteter i samband med andra företags erbjudande,  

exempelvis hotellövernattning?  

a) Ja, vid transporterbjudanden 

b) Ja, vid boendeerbjudanden 

c) Ja, vid materbjudanden 

d) Nej  

e) Vet ej 

 

10. Uppmärksammar Du annonser om turistaktiviteter i tidningar? 

a) Ja  

b) Nej (Fortsätt till fråga 12) 

**11. I vilka tidningar finns de annonserna som Du oftast uppmärksammar? 

a) Dagstidningar  

b) Kvällstidningar 

b) Temamagasin  

c) Gratistidningar 

d) Annat_________________________________ 



 

 
 

12. Har Du sett eller hört talas om Trosa Rederi? 

a) Ja  

b) Nej (Tack för din medverkan!) 

13. Har du sett/hört om Trosa Rederi på internet? 

a) Ja 

b) Nej (Gå vidare till fråga 15) 

14. I vilket sammanhang har Du sett/hört om  Trosa Rederi på Internet? 

a) När jag sökte på Google eller annan sökmotor 

b) När jag använde Facebook eller annan social media 

c) När jag besökte turistbyråns eller kommunens  

hemsida 

d) När jag besökte Trosa Rederi:s hemsida 

e) Annat 

15. Har Du sett reklam om Trosa Rederi i broschyrer? 

a) Ja 

b) Nej (Gå vidare till fråga 17) 

**16. Var har Du funnit dessa broschyrer?  

a) Turistbyråer 

b) Företagets hemsida 

c) Bibliotek 

17. Har Du hört om Trosa Rederi från vänner eller familj?  

a) Ja)  

b) Nej 

 

18. Har Du sett annonser om Trosa Rederi?  

a) Ja 

b) Nej (Gå vidare till fråga 20) 

19*. Var har Du sett annonserna om Trosa Rederi? 

a) Dagstidningar   

b) Kvällstidningar 

c) Tematidningar 

20. Har Du läst/sett nyheter om Trosa Rederi? 

a) Ja 

b) Nej 

 



 

 
 

21. Har Du sett Trosa Rederi i samband med hotellbokningar eller bokning av andra turistaktiviteter?   

a) Ja 

b) Nej 

Vid Ja, Var?__________________ 

 

  
Tack för Din medverkan! 

Anna, Malin & Lina 



 

 
 

Bilaga 2 Motiveringar till enkätfrågor 
 

1. När är Du född?  Frågan syftar till att försäkra att respondenterna representerar målgruppen. 

Hör inte respondenten till målgruppen blir studien inte trovärdig.  

2. Var kommer Du ifrån?  Frågan ställs för att försäkra att respondenten är turist och inte boen-

de på hemmamarknaden då svaret inte skulle bidra till att besvara studiens frågeställningar om 

respondenten inte är turist.  

3. När Du ska resa till en annan ort för turistaktiviteter, finner Du information om aktivi-

teten på internet?  Syftet med frågan är att få vetskap om målgruppen brukar använda internet 

för att uppmärksamma turistaktiviteter. På så sätt visas internets effektivitet att nå ut till 

företagets målgrupp.  

4. Var på internet söker Du efter denna information?  Om svaret är ja på föregående fråga 

ska denna fråga ge information om var på internet målgruppen uppmärksammar information. Då 

internet erbjuder många olika kontaktpunkter är det viktigt att veta vilka som är effektiva för mål-

gruppen för att skapa uppmärksamhet. 

5. Får du ofta tips och råd om turistaktiviteter från vänner och familj?  Syftet med frågan är 

att undersöka om kanalen WOM är viktig för målgruppen när de önskar uppleva en turist-

aktivitet. 

6. Gör deras tips och råd det lättare för Dig att känna igen en turistaktivitet?  Vid svar ja på 

föregående fråga ska fråga 6 ge information om hur viktig kanalen är för målgruppen, om den 

spelar stor roll eller om den inte märkvärt påverkar målgruppens uppmärksammande av en turist-

aktivitet.  

7. Uppmärksammar Du turistaktiviteter i broschyrer?  Frågan syftar till att undersöka om 

broschyrer är en kanal som målgruppen uppmärksammar turistaktiviteter genom. Då det är en av 

de mest traditionella kommunikationskanalerna som används vid marknadskommunikation av 

turistaktiviteter är det viktigt att veta om målgruppen fortfarande uppmärksammar aktiviteter 

genom att se i broschyrer.  

8. Var uppmärksammar Du dessa broschyrer?  Vid svar ja på föregående fråga ska fråga 9 ge 

information om vilka platser broschyrerna uppmärksammas på. Det är viktigt att veta vilka plats-

er som är mest lämpliga att placera broschyrerna på och om det finns platser där det är onödigt 

att placera broschyrer.   

9. Uppmärksammar Du turistaktiviteter i samband med andra företags erbjudanden?  

Många turismföretag väljer att samarbeta för att öka synligheten för sitt varumärke. Med denna 

fråga ska samarbeten som kommunikationskanal undersökas, om målgruppen uppmärksammar 

turistaktiviteter när de söker efter andra erbjudanden till sin resa som exempelvis övernattning på 

hotell eller transport. Därmed önskas en bild över om det kan vara effektivt att samarbeta med 

andra aktörer för att synliggöra varumärket. 

10. Uppmärksammar Du annonser om turistaktiveter i tidningar?  Frågan syftar till att 

undersöka om annonsering i tidningar är en kommunikationskanal som når målgruppen.  



 

 
 

11. I vilka tidningar finns annonserna som Du oftast uppmärksammar?  Vid svar ja på före-

gående fråga syftar fråga 11 till att ge information om vilka tidningar som är lämpliga att placera 

annonser i för att nå målgruppen, vilka tidningar som målgruppen läser och uppmärksammar 

annonser i och vilka som inte läses.  

12. Har Du sett/hört talas om Trosa Rederi?  Frågan syftar till att undersöka om Trosa Rederi 

har lyckats göra sitt varumärke synligt och därmed skapat medvetenhet hos sin målgrupp. Det ger 

en indikation på hur effektiv företagets nuvarande kommunikation är och om den måste 

förbättras. Är svaret nej på denna fråga slutar marknadsundersökningen här.  

13. Har Du sett sett/hört om Trosa Rederi på internet?  Syftet med frågan är att få informa-

tion om Trosa Rederi:s kommunikation på internet har fått målgruppen att uppmärksamma varu-

märket.  

14. I vilket sammanhang har Du sett/hört om Trosa Rederi på internet?  Frågan ska ge en 

bild över vilka kommunikationskanaler på internet som i nuläget har skapat störst uppmärksam-

het kring varumärket. Internet är en bred kanal och därför är det viktigt att få veta var på internet 

som varumärket sprids mest samt minst på för att veta hur effektiva de är.   

15. Har Du sett reklam om Trosa Rederi i broschyrer?   Trosa Rederi förlitar sig mycket på 

att göra deras varumärke synligt genom broschyrer, därför är det viktigt att undersöka hur effek-

tiva de är i nuläget för att veta om de är värda att fortsätta förlita sig på. Det är även viktigt att få 

veta hur kanalen fungerar för turister som befinner sig i Trosa men även utanför hemma-

marknaden för att mäta kanalens effektivitet.  

16. Var har Du funnit dessa broschyrer?  Frågan syftar till att undersöka på vilka platser som 

flest broschyrer läses och skapar uppmärksamhet kring företaget. Det är viktigt för att veta var 

broschyrer är lämpliga att placera för att komma i kontakt med målgruppen.  

17. Har Du hört om Trosa Rederi från vänner eller familj?  Genom frågan ska information 

om hur väl Trosa Rederi har lyckats skapa Word of Mouth och på så sätt spridit sitt varumärke 

till målgruppen.   

18. Har Du sett annonser om Trosa Rederi?  Syftet med frågan är att undersöka om Trosa 

Rederi:s annonser har skapat uppmärksamhet kring varumärket eller om de är ouppmärk-

sammade.  

19. Var har Du sett annonserna?  Om respondenterna svarar att de har sett annonser om före-

taget syftar fråga 20 till att ge information om var de annonserna har funnits. Det är viktigt att 

veta på vilka platser som målgruppen har uppmärksammat Trosa Rederi:s annonser och vilka 

platser som inte ger önskad effekt.   

20. Har Du läst/sett nyheter om Trosa Rederi?  Frågan syftar till att undersöka om Trosa 

Rederi:s PR-aktivteter har fungerat. När de sänder ut nyheter om sitt utbud så är det viktigt att 

veta om nyheterna kommer fram till målgruppen eller inte.  

21. Har Du sett Trosa Rederi i samband med hotellbokningar eller bokning av andra 

turistaktiviteter?  Syftet med frågan är att undersöka om Trosa Rederi:s samarbeten har resulte-

rat i att göra företagets varumärke synligt, att när en turist ska boka hotell i Trosa, kommer de då i 

kontakt med Trosa Rederi:s varumärke eller synliggörs inte varumärket i samarbetet? Det är vik-



 

 
 

tigt att veta om de samarbeten som företaget har ger positiva effekter på deras kommunikation 

med målgruppen eller om den är obetydlig. För de som svarade ja följde en följdfråga som 

syftade till att få vetskap om vilken samarbetspartner de synts i samband med.  

  



 

 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor mejlintervju Turistbyrån 

Oxelösund Erik Lindhe 
 

Intervjufrågor till Erik Lindhe på Oxelösund Turistbyrå. Mejlintervju 4 april 2012 

1. Finns det statistik på hur många turister det är som besöker respektive städer; Oxelösund, 

Trosa och Nyköping, under sommarsäsongen? 

2. Vad finns det för boendemöjligheter för turisterna på sommaren, vilka/vilket är de mest 

populära i respektive kommun? 

3. Vilken är den största åldersgruppen gällande de besökande turisterna (pensionärer, 

medelålderspar, barnfamiljer, ungdomar med mera)? 

4. Vad är det mest attraktiva turistmålet på sommaren i respektive kommuner? (Är det till 

exempel restauranger generellt eller en specifik restaurang, badplatser, aktiviteter och så 

vidare). 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 Intervjufrågor till Trosa Rederi:s  

företagsledare 
 

Intervjufrågor Personlig intervju 3 april 2012 

Följande frågor användes som riktlinjer till den personliga intervjun med företagsledarna för 

Trosa Rederi den 3 april 2012. Till samtliga frågor ställdes följdfrågor som inte presenteras nedan. 

1. Vad är företagets vision/affärsidé? 

2. Hur ser organisationen ut? Hur många anställda har ni och vad är deras uppgifter?  

3. Hur ser er ekonomiska situation ut? Får ni bidrag från någon av de tre kommunerna? Har 

ni någon årsredovisning? 

4. Hur länge har ni funnits?  

5. Vilka är era konkurrenter? Varför ser ni dem som konkurrenter?  

6. Vad har ni för utbud på säsongerna utöver sommaren?  

7. Minskas era kommunikationsinsatser på vinterhalvåret? Ser ni att antal kunder minskar 

då? 

8. Hur ser er målgrupp(er) ut?  

9. Vem sköter er Facebooksida? Hur ofta uppdaterar ni den och vad är målet med att ha 

den? 

10. Vilka kanaler använder ni i er marknadsföring? Var publiceras era annonser till exempel?  

  



 

 
 

Intervjufrågor Mejlkontakt 23 april 2012 

1. Vilka kanaler använder ni er av för att kommunicera? För respektive kanal vill vi veta 

följande: 

 Hur använder ni kanalen (var placeras broschyrer, var publicerar ni nyheter etc.)? 

 När kommunicerar ni genom denna kanal (kontinuerligt under hela året, vissa veckor 

under högsäsong etc.)? 

 Mäter ni kanalens effektivitet på något sätt? Har ni funnit att någon kanal har vart mer 

effektiv än någon annan, vilken? Varför? 

2. Försöker ni skapa Word-of-Mouth? (skapa ”prat” om ert utbud eller företag genom 

exempelvis en aktivitet på torget) 

3. På er hemsida finns flera samarbetspartners, för respektive samarbetspartner vill vi veta 

följande: 

 Hur fungerar samarbetet (praktiskt)?  

 Vad har ni för mål med samarbetet?  

 Vad får ni ut av det? 


