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Sammanfattning 

Turismen runtom i världen omsätter varje år flera miljarder kronor och denna omsättning 
förväntas öka. Utvecklingen leder till ett ökande av resor och destinationer. Europa står för en 
stor del av världens internationella turister och enbart från Sverige reste 10 miljoner 
människor utomlands under 2006. En typ av semesterresor som ökar i popularitet är 
skidsemestrar. Under säsongen 2005-2006 valde 300 000 svenskar att åka till utländska 
skidorter. Ett ökat intresse för skidresor innebär även ett ökat potentiellt kundunderlag för 
företagen i branschen. För att göra dessa potentiella kunder till verkliga kunder krävs kunskap 
om kundens köpbeteende. Resultatet av denna studie baseras på olika faktorer. Dessa är 
konsumentens egenskaper, både demografiska och psykografiska samt vilka attribut som 
skidresan innehåller. Tidigare forskning har visat hur samband kan uppstå mellan dessa 
faktorer. En konsuments egenskaper kan påverka hur han eller hon uppfattar ett attribut och 
därmed också köpbeslutsprocessen i helhet. Studiens omfattning gällande attribut är 
begränsad till pris, restid, skidåkning, samt fest och afterski. Detta leder fram till 
problemformulering och syfte.  
 
Problemformulering;  

- Hur påverkar en konsuments personliga egenskaper och attityder dennes värdering av 
en skidsemester? 

 
Syftet med studien bygger på problemformuleringen; ”genom att undersöka om de personliga 
egenskaperna påverkar värderingen av en skidresas attribut vill vi öka förståelsen för hur 
dessa eventuella samband ser ut.” 
 
Denna studie har även ett delsyfte där vi ”vill undersöka om beslutsprocessen angående 
skidresor till Alperna skiljer sig mellan studenter som har varit där förut och vill åka tillbaka 
mot dem som inte varit där men vill åka dit.” 
 
Studien utgår från en kvantitativ ansats där vi använder oss av att deduktivt angreppssätt. Det 
empiriska materialet kommer från 100 besöksenkäter som lämnats ut till studenter vid Umeå 
Universitet. Detta material har sedan behandlats och analyserats med hjälp av 
statistikprogrammet SPSS. Teorierna i studien berör främst konsumentens beslutsprocess, 
personliga egenskaper samt attribut. Slutsatserna angående personliga egenskapers samband 
med värderingen av skidresors attribut är följande; 
 
Attribut                                            Påverkas mest av   
Pris   kön, livsstil, reslust/självbild 
Tid   ålder, kultur, reslust/självbild 
Skidåkning   ålder, inkomst, genus, kultur, livsstil 
Fest och Afterski  kön, inkomst, kultur, reslust/självbild  
 
Angående delsyftet drogs följande slutsatser; 
• De som har varit i Alperna söker mer aktivt efter information än de som inte varit där.  
• De som har varit i Alperna har bättre kunskap om marknadens olika aktörer än de som 

inte varit där. 
• De som har varit i Alperna är mer villiga att ordna sin resa på egen hand än de som inte 

varit där.  
• De som har varit i Alperna påverkas lite starkare av vänners åsikter vid köp av skidresa än 

de som inte varit där.  
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Inledning 

1. Inledning 

I detta kapitel redogör vi för de problem och fakta som ligger till grund för denna studie. 

Problemet preciseras sedan med hjälp av en problemformulering som följs av ett syfte och ett 

delsyfte. Kapitlet avslutas med definitioner och en disposition. 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Världens Turism 

På World Tourism Organisations hemsida visas siffror från 2005 års turism. Detta år omsatte 
världsturism 548,7 biljoner euro, av dessa stod Europa för 279,91. Som vi kan se är turism en 
industri som omsätter enorma summor pengar men vad är egentligen turism? Enligt NUTEK, 
verket för näringslivsutveckling, definieras turism som något som ”omfattar människors 
aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid 
än ett år för fritid, affärer eller andra syften”.2  
 
Turismen ökar och resandet tar hela tiden nya former. Att människor tycker om att resa i 
grupp är sedan länge påvisat. En titt på historien berättar att det som idag kallas för 
charterturism egentligen började 1841. Det var då Thomas Cook transporterade 500 personer 
till ett nykterhetsmöte. Ungefär tretton år senare öppnade han en resebyrå och således var den 
”nya” resebranschen född.3 Idag har det blivit betydligt lättare att resa runt i världen. De 
snabbare och billigare transportmedlen har gjort världen mer lättillgänglig för turisten. 
Infrastrukturens utbredning, direktflyget, informationsflödet och inte minst möjligheterna med 
Internet bidrar till att resmönstret förändras och att antalet vana upptäcktsresande i världen 
ökar.4 

 
År 2006 reste 842 miljoner internationella turister runt i världen. Det är en ökning med 4,5 % 
från 2005. Europa stod för den största ökningen, 17 miljoner fler valde att åka utomlands på 
semester under 2006. Denna trend förväntas hålla i sig. Experterna tror att den internationella 
turismen kommer att öka med ytterligare 4 % under 2007. Med denna utveckling kommer vi 
år 2020 att ha 1,6 billjoner internationella turister.5 Sverige bidrog år 2006 med 10 miljoner 
turister som åkte utomlands för att övernatta6. Det faktum att turism omsätter ofantliga 
summor samtidigt som den fortsätter att öka, bör ur ett reseföretags synvinkel vara av största 
intresse. Med tanke på detta borde möjligheterna till expansion vara goda. För att lyckas med 
detta är det viktigt att förstå kundens köpbeteende. I dagens tuffa konkurrenssituation krävs 
det att företagen uppfyller kundens önskemål på bästa sätt. 

1.1.2 Skidturister i Sverige 

När en person beslutar sig för att åka på semester uppstår genast en mängd olika alternativ. 
Konsumentens beslutsprocess varierar från person till person samt beroende på vilken typ av 
resa som ska köpas. Till exempel kan beslutsprocessen rörande en solsemester se helt 
annorlunda ut jämfört med då en skidresa införskaffas. 
 

                                                 
1 http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/historical/ITR_1950_2005.pdf, 27-03-2007, kl.11:15 
2 http://www.nutek.se/sb/d/668/a/2578, 28-03-2007, kl. 13:00 
3 von Seth T. Älskade charter, (2001) s. 6  
4 http://www.visitsweden.com/VSTemplates/Article____38496.aspx, 28-03-2007, kl.14:20 
5 http://www.world-tourism.org/facts/eng/pdf/barometer/barometer_february_07_e.pdf, 28-03-2007, kl.15:00 
6 http://www.nutek.se/content/1/c4/25/66/Fakta20030312.pdf, 28-03-2007, kl.15:33 
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Enligt en undersökning gjord av Marknadsfakta i Åre AB åkte 1,9 miljoner svenskar 
utförsåkning under säsongen 2005 – 2006. Av dessa valde ungefär 84 % att åka i svenska 
skidbackar. Av de resterande, 300 000 personer, besökte 100 000 stycken de norska fjällen 
och 200 000 valde att resa till alperna eller andra utländska skidorter. Till säsongen 2006 – 
2007 förväntas antalet svenskar som åker på skidsemester öka med 26 %.7 En annan 
undersökning som är gjord bland svenska ungdomar, genomförd av Synovate Temo på 
uppdrag av SLAO, visar att hela 70 procent skulle vilja åka till svenska fjällen vintern 2007. 
Av dessa kommer endast 29 procent att kunna realisera sina planer. Enligt undersökningen är 
det största problemet att ungdomarna ”inte har råd”. Det var 26 % som angav denna orsak 
som största problem. Att man inte äger någon skidutrustning och tycker att det är för dyrt att 
hyra ses också som en avgörande anledning till att man inte åker (23 procent). Faktumet att 
man inte tidigare åkt skidor och inte vet hur man gör ses också som ett hinder (13 procent).8 
 
Dessa undersökningar visar att intresset för skidåkning i Sverige är stort och att populariteten 
tilltar. En ökad mängd skidintresserade bör även medföra ett växande kundunderlag för 
företag som säljer skidresor. Dock ser vi att andelen skidåkare som väljer att åka på 
internationella skidresor är en liten del av den totala marknaden. Porter menar att ett företag 
kan skaffa sig konkurrensfördelar genom att välja en av tre olika strategier. Dessa är att 
antingen differentiera sig, skapa en total kostnadsöverlägsenhet eller att fokusera på ett 
speciellt segment.9 Det faktum att det finns flera olika typer av skidresor borde även medföra 
att det finns flera olika typer av skidåkare. Hur ska då ett företag som säljer skidresor gå till 
väga för att skaffa sig fördelar gentemot sina konkurrenter? Ett företag som säljer 
internationella skidresor bör mest troligt agera annorlunda jämfört med ett företag som säljer 
nationella skidresor. Kan detta betyda att ett internationellt skidreseföretag som har ett mindre 
kundunderlag behöver tillgodose sina kunders behov bättre än de företag som till exempel 
säljer nationella skidresor och har större kundsegment? Porter skriver att om ett företag väljer 
fokusering som konkurrensfördel krävs det att företaget ska kunna tjäna sin valda målgrupp 
bättre än konkurrenterna10. 
 
Ett företag som säljer skidresor kan till exempel erbjuda olika färdsätt till sina resmål. Detta 
medför att de kan erbjuda olika prisklasser som i sin tur öppnar för möjligheten att dela in 
kunderna i olika segment. Men vad är det som får vissa individer att välja ett färdmedel före 
ett annat? Det finns säkert väldigt många olika orsaker som påverkar dessa val, och ibland kan 
della val skilja sig mellan olika segment. Kan det till exempel vara så att studenter, som oftast 
har ekonomiska begränsningar, väljer en billigare buss före ett dyrare flygplan? Eller är det 
andra faktorer som påverkar, väljer studenten bussen före flyget på miljövänliga grunder? Ett 
annat scenario är att bussen erbjuder en backpacker-image som tilltalar studenten mer än 
flygresenärens image. Kanske är det helt enkelt så att inget av de ovanstående exemplen 
passar in, kan det vara vana eller slumpen som påverkar valet av transport? På samma sätt går 
det att resonera kring dem som väljer att åka flyg eller bil till destinationen eller kring andra 
attribut såsom kvalitén på skidåkningen, fest och afterski samt priset. Vad är det som ligger 
bakom valet? Oavsett svaren på dessa frågor är det viktigt för företaget att vara medvetna om 
kundgruppernas olika attityder vid utformandet av resor. Genom att hantera detta på ett bra 
sätt kan ett företag göra denna kunskap till en konkurrensfördel.  

                                                 
7 http://www.freeride.se/content/1260, 28-03-2007, kl.10:30 
8 http://svenskturism.se/asm/default.asp?ID=219&type=2&cat=, 28-03-2007, kl.09:00 
9 Porter M. E. Konkurrenstrategi - tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, (1983) s. 52-57 
10 Porter M. E. Konkurrenstrategi - tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, (1983) s. 52-57 
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1.1.3 Konsumentbeteende 

För att skapa en konkurrensfördel bör det därför krävas att företaget är lyhörda när det gäller 
konsumenten och dennes beteende. När en person bestämmer sig för att köpa en tjänst eller en 
produkt genomgår denna en process där olika beslut tas. De olika besluten kommer till sist att 
avgöra huruvida ett köp kommer att ske eller inte. Det finns många teorier angående denna 
process. Solomon skriver att det bland annat handlar om hur en individ eller en grupp väljer, 
köper använder eller disponerar en produkt, tjänst, idé eller någon annan form av upplevelse 
för att tillfredställa behov och önskemål.11 Han skriver också att köpbeteende betraktas som 
en lång och pågående process som inte bara är aktuell vid köptillfället. Processen omfattar hur 
konsumenten agerar och tänker före, under, och efter köpet.12 
 
Kotler menar att ju mer komplex varan eller tjänsten är desto mer engagemang krävs från 
konsumenten13. Detta bör vara intressant för reseföretag då resor kan ses som mer komplexa 
än många andra varor och tjänster. Enligt Kotler ser en konsuments beslutsprocess olika ut 
beroende på vilken vara eller tjänst som skall inhandlas. Han skiljer på graden av engagemang 
som krävs av kunden och vilka betydelsefulla skillnader som finns mellan produkterna eller 
tjänsterna i fråga. Med dessa variabler som utgångspunkter kan sedan fyra olika teorier 
symbolisera olika beslutsprocesser.14 
 

Den första teorin innebär ett högt engagemang från konsumenten. Detta engagemang uppstår 
eftersom att konsumenten är väldigt involverad när just denna typ av produkt köps. Den andra 
teorin visar hur en konsument har ett lågt engagemang i köpet samtidigt som det är stor 
skillnad mellan de tillgängliga märkena. Denna teori karaktäriseras av att konsumenten ofta 
byter märke, detta görs mer för omväxlingens skull än för nyttan. Teori nummer tre innebär, 
precis som den första teorin, att konsumenten är väldigt involverad i köpet. I denna teori 
funderar konsumenten på att göra ett köp där produkten är dyr och köpet riskabelt. Skillnaden 
mot den första teorin är att konsumenten inte kan se någon större skillnad mellan 
leverantörerna. I den fjärde teorin menar Kotler att köpet görs av vana hellre än av 
märkeslojalitet. Dessa köp görs när skillnaden mellan olika märken är liten samt priset på 
varorna lågt.15 
  
De fyra teorierna i stycket ovan berättar att beslutsprocessen kan se olika ut beroende på t ex 
vilken typ av produkt som köps och om den har köpts på rutin eller inte. Med tanke på dessa 
teorier kan det vara intressant att undersöka om de som har besökt Alperna på en skidresa går 
igenom en annan beslutsprocess än de som inte gjort det. 
 
Det kan nu konstateras att det både blir enklare och snabbare att resa i världen samt att antalet 
svenska skidturister ökar. Dessa två fakta borde innebära att det finns en stor potentiell 
marknad för ett företag som säljer skidresor. Det ligger dock en stor utmaning i att omvandla 
potentiella kunder till verkliga. För att kunna expandera och vinna nya kunder är det viktigt 
att företaget har en förståelse för hur både deras potentiella och existerande kunder tänker och 
agerar, inte bara under och efter, men också före ett köp. Enligt teorier från Axelsson och 
Holmlund samt Solomon, som presenteras nedan, kan en konsuments köpbeteende påverkas 
av dennes personliga egenskaper. Det är emellertid inte bara konsumentens egenskaper som är 
viktiga att ha i åtanke, tjänstens attribut är också av stor vikt. När en konsument ska köpa en 

                                                 
11 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 4th Edition, (1992) s. 5 
12 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 4th Edition, (1992) s. 6 
13 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 276 
14 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 276 
15 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 276-278 
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tjänst går denne igenom en speciell process som består av flera olika delar. Denna process 
utgår från konsumentens personliga egenskaper. Enligt Axelsson och Holmlund är en 
konsuments preferenser det som påverkar köpbeslutet, bortsett från priset16.  
 
Solomon skriver att en konsument har flera olika egenskaper. Dessa delas upp i demografiska 
där t ex ålder, kön och inkomst ingår, samt psykografiska där exempel är livsstil och kultur.17. 
Franson och Gärling beskriver i en artikel hur en persons egenskaper och värderingar 
påverkar inställningen och attityden gentemot tjänstens attribut18. Kotler et.al. beskriver 
attribut som tjänstens egenskap och påtalar även att dessa är en viktig del av varumärket19. 
Kotler et.al. beskriver även processen som kunden går igenom när denne utvärderar och 
jämför tjänsters attribut. Enligt denna process går kunden igenom en rad olika faser. I första 
fasen finns alla tillgängliga märken. Nästa fas innefattar de märken som konsumenten är 
medveten om. Av dessa finns det några som övervägs i den tredje fasen. Sedan går processen 
vidare till valet i den näst sista fasen och avslutas med beslutet i den sista fasen20. 
 
Tidigare forskning visar att både tid och pengar är viktiga attribut vid köp av en resa. 
Verhallen och van Raaij skriver en artikel att priset ofta är ett attribut som värderas gentemot 
andra attribut, till exempel nämner de hur prisets betydelse ibland får stå tillbaka för kvalité. 
Vidare diskuterar de hur en konsument kan välja attributet nytta före nöje om priset gör att de 
bara har råd att välja av dessa. Som exempel nämner de hur en semesterresa kan få stå tillbaka 
till förmån för en ny tvättmaskin.21 Lowe hänvisar till en studie som gjorts angående tid och 
andra attribut. I denna studie fick ett antal respondenter rangordna olika sätt att resa på och 
dess olika attribut. Det framgick tydligt av denna studie att tid var ett attribut som värderades 
högt. Slutsatserna i Lowes artikel är att attributet tid har varit underskattat trots att det påvisats 
att det spelar en viktig roll för konsumenterna.22 Engel et.al. skriver att resor är en 
tidskrävande tjänst. Han skriver även att tid är personligt och hur mycket fritid en person 
förfogar varierar från individ till individ. Detta medför att fritid värderas olika beroende på 
hur mycket en person har av den.23 Vi vill även hänvisa till Blackwell och Miniard som 
skriver att när en kund köper en tjänst har denne redan kunskap om tjänsten i fråga. Detta 
kallas produktkunskap och pris är en viktig del i denna.24 Med tanke på dessa teorier har vi 
valt att avgränsa attributen i studien, och fokuserar främst på tid och pengar. För att kunna 
tydliggöra betydelsen av dessa attribut ställer vi dem i relation till två andra attribut. Dessa är 
skidåkning, samt fest och afterski vid en skidresa. Valet av dessa attribut motiverar vi med att 
vi anser dem vara två viktiga delar i en skidsemester. 
 
Ovanstående teorier visar alltså att konsumentens personliga egenskaper kan ligga till grund 
för dennes värderingar och attityder. Dessa värderingar och attityder kan i sin tur påverka 
värderingen av tjänstens olika attribut. Alla dessa faktorer utgör tillsammans den process som 
slutligen leder till ett köpbeslut. I vår studie fokuserar vi på hur denna process ser ut vid köp 
av en skidsemester. Att det är en komplex process med många faktorer som påverkar under 

                                                 
16 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 20 
17 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition (2004) s. 10, 12, 159 
18 Fransson N. Gärling T. Environmental concern: Conceptual Definitions, Measurement Methods, and Research 
Findings, (1999) s. 369-382  
19 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 559 
20 Kotler P. Keller K. L. Marketing Management, 12th Edition, (2006) s. 192-193 
21 Verhallen T. M. M. van Raaij F. W. How consumers trade of behavioural costs and benefits, European Journal 
of Marketing 20,3/4, (2001) s. 24 
22 Lowe J. Demand, marketing and time, Vol. 7, No 2, (2001) s. 109-110 
23 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 250-254 
24 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 302-306 
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vägen mot beslut anser vi redan vara påvisat. Som författare till denna studie känner vi en stor 
nyfikenhet och entusiasm för detta ämne och det är med glädje som vi nu kan konstatera att vi 
har kommit fram till vår problemformulering.  

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar en konsuments personliga egenskaper och attityder dennes värdering av en 
skidsemester? 

1.3 Syfte och delsyfte 

Genom att undersöka om de personliga egenskaperna påverkar värderingen av en skidresas 
attribut vill vi öka förståelsen för hur dessa eventuella samband ser ut. 
 
Enligt Kotler kan det finnas skillnader i konsumentens beslutsprocess beroende på vad som 
köps, samt om det köps på rutin eller inte.25 Denna fakta mynnar ut i vårt delsyfte som 
behandlar skillnader i köpbeslutsprocessen och som presenteras nedan.  
 
Som ett delsyfte vill vi även undersöka om beslutsprocessen angående skidresor till Alperna 
skiljer sig mellan studenter som har varit där förut och vill åka tillbaka mot dem som inte varit 
där men vill åka dit. 

1.4 Definitioner 

1.4.1 Marknadspotential 

Enligt Rolf Laurelli är det den maximala avsättningsmöjligheten av en viss vara på en given 
marknad inom viss tid26.  

1.4.2 Skidresa 

Med skidresa menas en vinterresa som i huvudsak ägnas åt alpin utförsåkning, detta kan 
givetvis även innefatta snowboard och telemarksåkning. 

1.5 Avgränsningar 

Enligt Christensen et.al. är det svårt, men absolut nödvändigt att avgränsa ett 
marknadsföringsproblem. Vidare anser han att en grundlig problemanalys oftast är komplex 
när kopplingar och relationer mellan olika faktorer går ofta fram och tillbaka utan någon 
självklar logik. Alla tänkbara samband och relationer är omöjliga att studera, varför 
avgränsningar inom området är en nödvändighet.27 Denna studie avgränsas i huvudsyftet mot 
en del i beslutsprocessen som handlar om hur personliga egenskaper påverkar värderingen av 
attribut. Vidare finns också en avgränsning till ett visst antal personliga egenskaper, som 
presenteras i teorin. Angående delsyftet så finns teorier om hur köpprocessen ser ut även efter 
ett köp. Angående delsyftet vill vi bara undersöka hur beslutsprocessen ser fram till köpet. 
Därför inkluderas inte den sista delen i beslutsprocessen som innefattar utvärdering av köpet.  

 

                                                 
25 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 276 
26 http://www.laurelli.com/ordbok/ord/marknadspotential.asp, 29-03-2007, kl.l0:20 
27 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 32 
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2. Teoretisk metod 

Våra utgångspunkter ämnar beskriva de teoretiska val vi har gjort i denna studie. Genom att 

beskriva vår förförståelse om ämnet vill vi visa för dig som läsare hur vi som författare kan 

ha påverkat resultatet. Vi redogör även för våra ståndpunkter avseende kunskapssyn, 

angreppssätt och ansats. 

2.1 Förförståelse 

2.1.1 Praktisk 

Vi som författar denna uppsats är båda studenter vid Umeå handelshögskola. Därför är det 
troligt att vi har förutfattade meningar om hur studenter prioriterar och hur en students 
ekonomiska situation ser ut. Förutom att vi båda är studenter är en annan gemensam sak 
intresset kring utförsåkning resande. Detta kan ha påverkat hur vi uppfattar problemet samt 
hur denna studie har utformats. Våra personliga intressen inom området kan ha medfört att vi 
omedvetet försökt skapa en positiv bild av skidresor i allmänhet. Detta är något vi är 
medvetna om och under hela studien haft i åtanke.  

2.1.2 Teoretisk 

De teoretiska erfarenheter som kan påverka denna uppsats har vi skaffat oss genom vår 
utbildning på universitetet. Marknadsföring upp till C-nivå innebär förkunskaper om 
marknadsföring där konsumentbeteende och marketing research ingår. En annan kurs värd att 
nämna är vetenskaplig metod. Denna kurs innebär grundläggande kunskaper i hur en uppsats 
skall skrivas.  De ovan nämnda kurserna ingår i Service Managementprogrammet som vi båda 
studerar vid Umeå handelshögskola. Vi anser att dessa kurser är de som starkast kan påverka 
denna studie. Som exempel har vi lärt oss hur en enkät skall utformas. 

2.1.3 Självkritik relaterat till vår förförståelse inför uppsatsen 

Med vår förförståelse vill vi förklara hur vi försökt undvika att vårt engagemang har påverkat 
resultatet. Samtidigt som vi är studenter delar vi båda intresset för utförsåkning. Vår 
självinsikt angående detta gör dock att vi lägger stort fokus på att inte påverka enkäten och 
därmed utfallet av undersökningen. Vi har själva utformat enkäten som sedan blivit grunden 
till uppsatsens empiri. Vi har alltså haft möjlighet att påverka förutsättningarna och 
utgångspunkterna men försökt att så långt som möjligt vara objektiva. Vi är fullt medvetna 
om att vår förförståelse har påverkat studien på ett sätt. Vid sökandet av attribut, som skulle 
kunna jämföras med tid och pris har vi valt skidåkning, samt fest och afterski. Som orsak vill 
vi nämna svårigheter med att hitta vetenskapliga artiklar som kunde lyfta fram specifika 
attribut vid en skidsemester. 

2.2 Kunskapssyn  

2.2.1 Positivistisk eller Hermeneutisk livssyn 

Enligt Bryman beskrivs positivism som en slags filosofisk ståndpunkt som kan hittas inom 
forskning28. Han skriver också att ett av de mest grundläggande tingen med positivism är att 
den förespråkar naturvetenskapliga metoder på alla typer av kunskap29. Vidare anser Bryman 
att ståndpunkten kan beskrivas som kunskapsteoretisk. Det innebär att syftet med teorin är att 

                                                 
28 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 24 
29 Bryman A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) s. 24 
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generera hypoteser som kan prövas empiriskt och i ett senare skede även jämföras med 
verkligheten. Denna vetskap skall vara objektiv och inte innehålla författarnas egna 
värderingar.30 En vanlig uppfattning är att positivism kopplas samman med kvantitativ 
forskning.31 När det gäller hermeneutiken skriver Bryman att en central pelare är forskaren. 
När denne analyserar en text ska han eller hon kunna få fram exakt den mening och det syfte 
som den ursprungliga författaren hade med texten. Hermeneutik är vanligt vid ett kvalitativt 
sätt att arbeta med forskning.32  
 
Som Bryman skriver kopplas ofta en positivistisk livssyn tillsammans med ett kvantitativt sätt 
att arbeta. Denna studie är inget undantag då den grundats i teorier som lett fram till hypoteser 
rörande konsumenters köpbeteende och beslutsprocess. Dessa testas empiriskt med en enkät. 
Detta kan liknas vid det Bryman skriver om att teorin vid en positivistisk kunskapssyn 
genererar hypoteser som prövas empiriskt för att senare jämföras. 

2.2.2 Induktiv eller Deduktiv 

Magne och Krohn skriver avseende kunskapssyn inom forskning om två olika sätt att gå till 
väga på. Deduktion beskrivs som bevisandets väg och induktion som upptäckandets väg33. 
Bryman menar att de båda sätten beskriver hur teorin och praktiken knyter samman med 
varandra. Ett deduktivt sätt att arbeta på innebär att befintlig teori leder till observationer och 
resultat medan det induktiva sättet innebär att ny teori formas och upptäcks med resultatet 
från observationer eller undersökningar. Till vanligheten hör att kvantitativa undersökningar 
är kopplade till ett deduktivt sätt att arbeta.34  
 
I denna uppsats utgår vi från befintliga teorier för att sedan samla information med hjälp av 
enkäter. Alltså använder vi oss av ett deduktivt arbetssätt där vi efter insikt i teorierna 
undersöker hur förhållandet mellan dem och vårt empiriska resultat ser ut. Vi vill dock påpeka 
att attributen skidåkning samt afterski och fest inte härstammar från teorier. Således ställer vi 
oss frågande till om dessa två attribut helt och hållet kan höra till det deduktiva arbetssättet 
som vi för övrigt använder oss av i studien. 

2.3 Kvalitativ eller kvantitativ studie 

Churchhill och Iacubucci anser att det i förloppet av en genomförd undersökning är viktigt att 
fundera på vilken typ av studie som skall utföras. Beroende på vad det är som skall 
undersökas och vilket syfte undersökningen har finns det olika sätt att gå tillväga på. 
Kvantitativa typer av studier används när undersökaren redan besitter kunskap om vad som 
skall undersökas. I dessa fall är målen ofta att utveckla och verifiera information som redan 
finns till hands.35 Enligt Christensen et.al. är en kvantitativ undersökning främst inriktad på att 
upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika variabler. Detta görs genom att siffror 
registreras samtidigt som ett fokus ligger på mängd, antal och frekvens av variabler. Dessa 
analyseras objektivt och bearbetas statistiskt. Avslutningsvis nämner Christensen et.al. att en 
kvantitativ undersökning lämpar sig bäst när forskaren redan vet en hel del om ämnet, samt 
vill testa en eller flera teorier. Till skillnad från en kvantitativ undersökning utgörs en 

                                                 
30 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 24 
31 Bryman A. Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning (1997) s. 23 
32 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 370-371 
33 Magne H. I. Krohn S. B. Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantiativa metoder (1996) s. 51 
34 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 24 
35 Churchhill G. A. Jr. Iacobucci D. Marketing research (2005) s. 77-78 
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kvalitativ undersökning främst av ord, text, symboler och handlingar där fokus ligger på den 
underliggande meningen och dess innebörd.36 
 
Eftersom att vi läst in oss på teorier och således skaffat oss en kunskap om ämnet, samt vill 
pröva dessa mot verkligheten, anser vi att en kvantitativ studie lämpar sig bäst. Också det 
faktum att studien syftar till att upptäcka och mäta eventuella samband, kan ytterligare 
motivera varför vi har valt en kvantitativ undersökning. Vi har alltså valt att på ett kvantitativt 
sätt skaffa det empiriska material som vi behöver för att kunna genomföra undersökningen 
och i slutändan svara på frågeställningen.  

2.4 Litteraturstudie 

Litteraturen som använts i denna studie kommer både från böcker som vi funnit på 
universitetets bibliotek och från vetenskapliga artiklar som funnits tillgängliga i universitetets 
databaser. De böcker vi har använt oss är främst studentlitteratur. Dessa har kommit oss till 
handa dels genom sökande efter böcker och författare som kan kopplas samman med vårt val 
av ämne, men också genom att studera andra uppsatser och avhandlingar. Det sistnämnda i 
syfte att skapa oss en uppfattning om vilka källor de kan ha använt sig av för att se om dessa 
kan vara relevanta även för vår studie. Avseende sökandet av artiklar i databaserna har vi 
främst använt oss av nyckelord som consumer behavior in toruism, consumer behvaiour, 
consideration set, lifestyle, och decision process. De databaser vi använt oss av är främst 
Business Source Premier (EBSCO) och Emerald Fulltext. Även Internet har använts som 
komplement till de litterära källorna. Hemsidor från SCB, WTO och Socialstyrelsen är 
exempel på websidor som vi använt oss av.  

2.4.1 Val av teorier 

Vid sökandet efter relevanta teorier har vi arbetat med problemformuleringen, syftet och vårt 
syfte som utgångspunkt. Då vi avgränsat oss till några delar inom konsumentbeteende har de 
flesta teorierna funnits tillhanda i olika böcker om marknadsföring och konsumentbeteende. 
Både Kotler och Solomon är två författare som har arbetat mycket med det aktuella ämnet. Vi 
även använt oss av teorier från mikroekonomi där priset och dess påverkan på köpkraft 
förklaras mer ingående. Angående artiklar finns det många som behandlar ämnet kring 
konsumentbeteende och här har vi till den största delen fokuserat på artiklar som kan 
sammankopplas med konsumentbeteende inom turism. Fokus har dock legat på de böcker 
som är skrivna av erkända forskare inom just detta ämne. 

2.4.2 Kritik mot teorier 

Bäck och Halvarson menar att källorna fortlöpande under hela uppsatsarbetet bör granskas 
med kritiska ögon. Det är viktigt att de ställs upp mot det som de avser att användas till. En 
noggrannhet i att alltid ange vad eventuell kritik avser är viktigt och argumenten bör 
presenteras sakligt.37 Reinecker och Jorgensen skriver om användning av texter och fakta från 
Internet och menar att detta med tiden har blivit allt vanligare. Mycket information finns att 
hämta på nätet som kan vara nyttig och användbar. Avseende källor från Internet är det viktigt 
att vara på sin vakt då nätets karaktär kan ses som anarkistisk. Ofta innebär det svårigheter 
med att utvärdera dessa källors tillförlitlighet och värde. I övrigt behandlas källor från Internet 
precis som vilka källor som helst.38 Syftet med källkritik är att i så stor utsträckning som 

                                                 
36 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 47 
37 Bäck H. Halvarson A. Metodbok - Projekt och utredningar (1992) s. 78 
38 Reinecker L. Jorgensen P. S. Att skriva en bra uppsats (2002) s. 133-136 
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möjligt, skapa garantier för att det insamlade materialet skall överensstämma med 
verkligheten39. 
 
Teorin i denna uppsats bygger till stor del på teorier om konsumentbeteende. Den mesta 
tillgängliga informationen om ämnet hittas i amerikanska böcker där ämnet går under 
”consumer behavior”. En möjlig nackdel med dessa böcker är att de ofta bygger på det 
amerikanska samhället. Kultur, religion och affärskultur från väst speglar därför ofta teorierna 
i dessa typer av böcker. Vi inser den potentiella risken med att det kan vara svårt att jämföra 
teorier som bygger på amerikanska värderingar med empiri från Sverige. Ett annat faktum 
som kan vara värt att nämna är att vissa teorier inte är speciellt nya. Engels bok ”Consumer 
behaviour” är från 1993 och många nya rön har dykt upp inom marknadsföringsområdet 
sedan dess. Vi har dock uppmärksammat fall där gamla teorier nästan är identiska med nyare 
modeller och där den enda väsentliga skillnaden är att namnen skiljt sig åt. I dessa situationer 
anser vi att det finns en risk för feltolkning av teorierna. Vi är medvetna om detta och har 
jämfört teorier noggrant.   

2.4.3 Källanvisningar 

Reinecker och Jorgensen skriver att det finns olika sätt att ställa upp litteratur och 
källförteckningar. En av de mest viktiga sakerna gällande detta är att vara konsekvent. Hur 
källor anvisas bör grundas på att det skall vara så enkelt och smidigt som möjligt, men ändå 
på ett bra sätt ge tillräcklig information om källorna för läsaren.40 I vårt val av källanvisningar 
har vi antänt oss av fotnotssystemet. Vi anser att texten blir lättare att läsa och får ett bättre 
flyt om källinformationen samlas längst ner på var sida. 

                                                 
39 Bäck H. Halvarson A. Metodbok - Projekt och utredningar (1992) s. 78 
40 Reinecker L. Jorgensen P. S. Att skriva en bra uppsats (2002) s. 150 
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3. Teori 

I detta kapitel presenteras teorier som behandlar konsumenters beslutsfattande. Inledningsvis 

beskrivs konsumentbeteende och beslutsprocessen för ökad förståelse av konsumentens 

köpbeteende. Vidare beskrivs kundernas personliga egenskaper, både demografiska och 

psykografiska. Efter detta följer ett avsnitt som behandlar produktattribut och avslutningsvis 

sammanfattas teorin i en egenutformad modell.  

3.1 Konsumentbeteende 

Solomon skriver om att konsumenten vid ett köp av en vara eller tjänst, går igenom en process 
där valet, köpet och användningen av det inköpta ingår. Det finns många olika sorters 
kategorier av konsumenter och denna process varierar beroende på dessa. Ett barn med 
desperat vilja att köpa en leksak är lika mycket konsument jämfört med en person som 
inhandlar en dator till kontoret. De har bara olika egenskaper och olika sorters behov att 
tillfredställa.41 Kotler menar att en förutsättning för ett företags framgång i servicebranschen 
är att vara fokuserad på kunden. Rätt typ av tjänst eller produkt skall levereras till kunden så 
att dennes behov blir tillfredsställda. Nyckeln till att lyckas med detta är att förstå hur 
kunderna gör valen som ingår i beslutsprocessen när något skall köpas.42 

3.2 Beslutsprocessen 

När en kund genomför ett köp är det oftast resultatet av en lång process. Några av dem som 
presenterat liknande typer av modeller rörande detta ämne är Kotler et.al, Zeithaml et.al och 
Solomon. Vi har valt att använda två av dessa modeller.  
 
Modellen nedan beskriver vad konsumenten går igenom från att ett behov upptäcks till dess 
att varan eller tjänsten köps. För att kunna avgöra vad som prioriteras vid köp av en skidresa 
bör ett företag ha förståelse för just denna process. 
 
   
 
 
 
 
Figur 7.6: Kotler (2005) s. 279 

 
(1, Need recognition) Enligt Kotler börjar processen börjar med att kunden känner ett behov 
eller begär som behöver tillfredställas43. Zeithaml et.al. menar att dessa behov kan vara av 
olika karaktär och de beskrivs lättast med Maslows behovsstege. Denna stege identifierar fem 
olika kategorier av behov. De är rangordnade från grundläggande behov såsom mat och vatten 
till självförverkligande behov som till exempel fallskärmshoppning.44 
 
(2, Information search) Vidare skriver Kotler et.al. att det andra steget handlar om hur 
konsumenten söker information om tjänsten. Detta kan göras på flera olika sätt, konsumenten 
kan antingen söka väldigt aktivt eller endast vara lite mer lyhörd på information inom just 

                                                 
41 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition (2004) s. 7 
42 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 463  
43 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 281-282 
44 Zeithaml V. A. et.al. Services Marketing: Integrating customer focus across the firm, 4th Edition, (2004) s. 53-
54 
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detta ämne. Det finns även flera olika källor som informationen kan komma ifrån. Några 
källor som nämns är personliga, kommersiella och offentliga.45 
 
(3, Evaluation of alternatives) När konsumenten väl skaffat relevant information, menar 
Kotler att denne ska utvärdera alla alternativ och sen komma fram till ett val. Här finns det 
flera olika faktorer som spelar in. För det första ska lösningen kunna tillfredställa det behov 
som startade hela processen. För det andra är det viktigt att tjänsten ska innehålla de av 
konsumenten efterfrågade egenskaperna. Att märket eller leverantören är något som kunden 
kan identifiera sig med har också en stor betydelse.46 
 
(4, Purchase decision) När all information har bearbetas ska köpet ske. Enligt Kotler är det 
framförallt två faktorer som anses som avgörande vid beslutsfattandet. Det första handlar om 
hur andra personer förhåller sig till köpet. Om konsumenten anser att omgivningens åsikter är 
av betydelse kommer det att krävas en positiv åsikt för att köpet ska genomföras. Det andra 
som påverkar köpbeslutet är oväntade faktorer som kan uppstå. En konsument kan ha grundat 
sitt beslut på egen inkomst samt pris på tjänsten men om en oväntad utgift dyker upp kan detta 
beslut ändras.47 Tankegångarna som ligger bakom ett köpbeslut är som vi redan konstaterat 
väldigt komplexa och skiljer sig dessutom en hel del mellan produkter och tjänster. Enligt 
Zeithaml et.al. är det vid köp av en tjänst, exempelvis en resa, vanligt att konsumenten betalar 
innan tjänsten produceras. Detta gör köpet mer komplicerat eftersom konsumenten inte vet 
exakt vad denne betalar för. Resans värde skapas i samproduktion med kund och företag vid 
det tillfälle då resan sker.48  
 
(5, Postpurchase behaviour) Avslutningsvis menar Kotler att när köpet är gjort och tjänsten är 
konsumerad, kommer kunden att utvärdera huruvida behovet blev tillfredställt eller inte. För 
att avgöra detta jämförs förväntningarna mot det upplevda. Om tjänsten är sämre än det 
förväntade kommer kunden att bli besviken, om tjänsten lever upp till det förväntade blir 
kunden nöjd, och om tjänsten överträffar det förväntade blir kunden förtjust.49 
 
En annan modell som illustrerar konsumentens väg mot köpet är mer inriktad på hur denne 
utvärderar tjänstens attribut. Modellen beskrivs av Kotler et.al. och kommer från boken 
Marketing Management. Även denna modell består av fem olika faser som konsumenten går 
igenom. Det som skiljer denna modell från den förra är att konsumenten fokuserar enbart på 
tjänstens attribut för att fatta ett köpbeslut. Vid utvärderande och jämförelse av dessa tjänsters 
attribut går kunden igenom en rad olika faser. Kotler et.al menar att kunden börjar sitt 
utvärderande i ”den totala fasen”, med detta menas alla tjänster som faktiskt finns tillgängliga 
på marknaden. Dock kommer konsumenten bara att bli medveten om några av dessa tjänster. 
Denna fas kallas ”medvetandefasen”. En del av de tjänster som finns i ”medvetandefasen” 
möter de efterfrågade attributen bättre än andra, dessa tjänster hamnar i ”övervägningsfasen”. 
I den sista fasen skaffar sig kunden ytterligare information om de aktuella tjänsterna och med 
hjälp av denna sista informationssamling gallras antalet ned till några få tjänster. Detta leder 
till att ett beslut ska fattas. Den sista fasen kallas ”beslutsfasen”.50 
 

                                                 
45 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 281-282  
46 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 282 
47 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 285 
48 Zeithaml V. A. et.al. Services Marketing: Integrating customer focus across the firm, 4th Edition, (2004) s. 53-
54 
49 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 285-286 
50 Kotler P. et.al. Marketing management, 12th edition, (2006) s. 192  
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Figur 6.5: Kotler (2006) s. 193 
 
Denna modell tydliggör hur konsumenten går till väga för att utvärdera olika tjänsters attribut. 
Vad är det som gör att en person prioriterar vissa attribut medan en annan prioriterar andra? 
Vad grundas dessa värderingar på? Påverkar en persons personliga egenskaper formandet av 
attityder? I följande avsnitt kommer vi att presentera teorier som berör de personliga 
egenskaperna. 

3.3 Personliga egenskaper 

Solomon skriver att det finns många olika egenskaper som skiljer konsumenter från varandra 
och att dessa påverkar konsumentens val av produkter och tjänster.51 Kotler et.al. menar 
vidare att beroende på hur dessa egenskaper skiljer sig från kund till kund kan konsumenterna 
delas in i olika segment. Detta görs för att det skall bli lättare för företagen att nå ut till rätt 
målgrupp och bättre kunna veta hur deras behov ser ut.52 I enlighet med teorierna har vi delat 
in de personliga egenskaperna i demografiska och psykografiska grupper. 

3.3.1 Demografiska  

Enligt Kotler et.al. är demografiska faktorer populära att använda sig av inom marknadsföring 
för att undersöka likheter i olika grupper. De är ofta lätta att mäta och ofta är behov och 
beteenden relaterade till dessa variabler.53  

3.3.1.1 Ålder 
Kotler et.al. menar att skillnad i ålder innebär skillnader i vilka typer av behov som skall 
tillfredställas.54 Ett exempel från Solomon inom detta område är att ungdomar ofta är duktiga 
på att anpassa sig till det aktuella modet. Som ett resultat av detta har mobiltelefontillverkande 
företag idag blivit duktiga på att anpassa sina produkter så att kunden lätt kan byta färg, skal 
eller ringsignal. Exempel på ett företag som utnyttjat detta och tillverkat mobiltelefoner 
speciellt för unga människor med behoven av denna möjlighet är Nokia.55 

3.3.1.2 Kön 
Enligt Solomon är kön är en annan variabel som spelar stor roll i differentiering. Redan på ett 
tidigt stadium i livet finns ofta en skillnad mellan vad som säljs till kunder med olika genus. 
Som exempel kläs pojkar oftast i blått medan flickor bär rosa. 56 Vidare skriver Solomon att 
det beroende på vilket kön man tillhör ofta finns förväntningar på hur man skall bete sig, klä 
sig eller på vilket sätt man kommunicerar med andra människor. Många intressanta exempel 
finns där män generellt äter mera kött och kvinnor mera frukt. Skillnaden i kön spelar också 
ofta en roll avseende mängden som konsumeras.57 

                                                 
51 Solomon M. R Consumer behaviour - buying, having and being, 7th edition, (2006) s. 10 
52 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s.393 
53 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 400 
54 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 400 
55 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 10 
56 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 10-12 
57 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 159 
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3.3.1.3 Inkomst 
Kotler menar att en vanlig variabel som delar in kunder i olika kategorier och segment är 
inkomst. Ofta förekommer denna variabel när det handlar om köp av bilar, båtar, kläder eller 
resor.58 Axelsson och Holmlund beskriver inkomstelasticiteten, denna visar relationen mellan 
inkomst och efterfrågan. Denna relation påverkar hur efterfrågan på en vara eller tjänst kan 
öka eller minska när inkomsten varierar.59 Enligt en rapport från Socialstyrelsen daterad till 
den 29 maj 2006, lever en av fem studenter i fattigdom. Jämfört med ungdomar i allmänhet 
har studenter det svårt ekonomiskt.60 Detta är ingen teori i sin rätta bemärkelse, utan fakta från 
Socialstyrelsen, dock finner vi den intressant då den ger en viss förståelse för hur studenternas 
situation ser ut, och hur priset kan tänkas spela roll för dem som konsumenter. 

3.3.2 Psykografiska faktorer 

Moutinho menar att det finns många olika egenskaper som påverkar konsumenters beteende. 
Dessa egenskaper resulterar i att de agerar på ett visst sätt vid köp av resor. Faktorer som 
personlighet, motivation, familj, attityder samt hur olika sociala grupper existerar är några av 
dessa.61 Kotler et.al. skriver att människor kan delas in i olika grupper beroende på social 
klass, livsstil eller andra personliga karaktärsdrag62.  

3.3.2.1 Kultur 
Kultur är ett vida brett område och det finns flera olika definitioner som beskriver det. En 
definition beskriver det som delade beteendemönster, sätt att integrera och förstå olika 
situationer som människor lärt sig under processen när de socialiserar sig63. Solomon 
definierar kultur som ett samhälles personlighet64. Ett sista exempel är Moutinho som i sin 
artikel skriver om kultur som komplexa, abstrakta och fysiska element formade av samhället 
som refereras till värderingar, idéer, attityder och symboler i samhället65. Engel menar att 
beroende på hur kulturen ser ut där en konsument befinner sig påverkar det dennes traditioner, 
värderingar, idéer och karaktärsdrag, samt hur tolkning och kommunikation sker i olika 
tillfällen. Han skriver också att kultur är en del av orsaken till varför människor köper saker.66 
Solomon påpekar att en liten del i det stora ämnet kultur är semesterritualer. Under semestern 
tar människor ett steg tillbaka från verkligheten och beter sig ofta på ett rutinerat sätt unikt 
just för deras semestertid.67  

3.3.2.2 Livsstil och Image 
Enligt Engel är livsstil ett av de mest populära begreppen inom marknadsföring. Livsstil 
påverkar en persons aktiviteter, intressen och åsikter samt beskriver hur en konsument agerar. 
Inom marknadsföringen anses livsstil vara mer användbart än begreppen personlighet och 
värderingar.68 Solomon skriver att en konsuments val av produkter och tjänster inte bara 
speglar vem han eller hon är, utan även vilka typer av människor denne vill och inte vill 
identifiera sig med. Det handlar om hur tid och pengar spenderas och i slutändan berättar det 

                                                 
58 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 398-402 
59 Axelsson R. Holmlund B. Mikroekonomi (1998) s. 146-59 
60 http://svanberg.wordpress.com/2006/03/29/fattiga-studenter/, 16-04-2007, kl.10:49 
61 Moutinho L. Consumer Behaviour in Turism, (2001) s. 5 
62 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 403 
63 http://www.carla.umn.edu/culture/definitions.html, 04-04-29007, kl.13:01 
64 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 526 
65 Moutinho L. Consumer Behaviour in Turism, (2001) s. 7 
66 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 364 - 65 
67 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 540 
68 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 364 
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att vi är vad vi gör.69 Som avslutning skriver Engel att livsstil ändras oftare än värderingar, 
detta medför att det blir viktigt för företag som utformar marknadsföringsstrategier att ha 
kunskap inom ämnet.70 Peterson menar att livsstil är en av faktorerna som gör att olika sociala 
grupper bildas. Den indikerar på deltagande i gruppen eller inte. Olika grupper symboliserar 
olika saker, oavsett om de består av drogberoende, personer med samma hobby eller 
idrottsintresserade.71 

3.3.2.3 Reslust och Självbild 
Engel beskriver personlighet som en persons inre makeup och hur detta påverkar på vilket sätt 
denna person fungerar i relation till omgivningen. En konsuments personlighet är vad som gör 
honom eller henne unik och annorlunda jämfört med alla andra.72 Moutinho menar att en 
individs historia får effekter på hur denne beter sig i nuet och att detta är viktigt vid 
bedömande av trender avseende turisters semesterbeteende73. Vidare skriver han att det finns 
olika koncept som turister vill bli symboliserade med, dessa blir sammansättningen i turistens 
självbild. En självbild beskrivs vanligen som vad en person tror att hon eller han är. Det finns 
även en ideal självbild som återger vad personen skulle vilja vara. En annan undersökning i 
Moutinhos artikel är gjord av Loudon och Della Bitta, denna undersökning visar att 
konsumenter köper vissa produkter för att stärka självbilden medan andra produkter köps för 
att stärka den ideala självbilden. Avslutningsvis skriver Moutinho att en konsuments självbild 
är ett viktigt koncept inom marknadsföring. Han påpekar även att turister kan föredra 
destinationer och tjänster som matchar den självbild de åtrår.74 När Engel diskuterar 
fritidssysselsättning och status lyfter han fram det faktum att hur och var människor väljer att 
spendera sin fritid ofta indikerar vilken typ av social status de har.  
Engel skriver även att många exempel på sysselsättning inom fritiden och sportvärlden 
indikerar på olika nivåer av status. Opera ses som högre klass än brottning, squash anses 
högre än tennis etc. Det förekommer ofta att personer med högre status sysslar med 
individuella sporter medan de med lägre status ofta sysslar med lagsporter.75  

3.3.2.4 Social Klass 
Yrke beskrivs i teorierna som en demografisk egenskap men eftersom det hör ihop med vilken 
social klass en person rör sig inom har vi valt att koppla samman dessa. Engel skriver att en 
betydelsefull faktor som ofta påverkar vilken social klass någon tillhör är just yrket. I 
situationer där människor träffas för första gången är ofta en av de första frågorna: ”Vad 
sysslar du med då?” Svaret på denna fråga ger en bra ledtråd till vilken social klass personen 
tillhör.76 Kotler är inne på samma ämne när han påpekar att en persons yrke ofta har starka 
effekter på vilka varor eller tjänster han eller hon köper77. Detta visar hur viktigt yrket är för 
den sociala ställningen hos en individ. Den sociala tillhörigheten grundas dock inte enbart på 
yrket. Engel anser att när en grupp människor delar värderingar, livsstilar, intressen och 
beteende, kan de sägas ingå i en gemensam social klass.78 Solomon påpekar att en persons 
sociala klass kan härledas till vilken inkomst densamme har. Människor som arbetar under 

                                                 
69 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 198 
70 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 368-69 
71 Richard A. P. Revitalizing the Culture Concept, (1979) s. 137-66 
72 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 353 
73 Moutinho L. Consumer Behaviour in Turism, (2001) s. 9 
74 Moutinho L. Consumer Behaviour in Turism, (2001) s. 10 
75 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 132 
76 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 364 - 65 
77 Kotler P. et.al. Principles of Marketing, 4th European Edition, (2005) s. 465 
78 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 364 - 65 



Teori 

 18 

liknande förhållanden på likadana nivåer tycks ofta dela liknande musiksmak, klädsmak, 
fritidsaktiviteter och konst. Det har också visat sig att människor som delar samma typ av 
sociala klass och ekonomiska läge ofta väljer att umgås med varandra, och att de delar många 
tankar och idéer om hur livet skall levas.79 
 
 
De ovan nämnda personliga egenskaperna är alla en del av en persons identitet. Med hjälp av 
teorierna vill vi visa hur dessa personliga egenskaper kan påverka en konsument i dennes 
beslutsprocess. Frågan som vi ställde oss innan detta avsnitt handlade om huruvida dessa 
egenskaper ligger till grund för en persons attityd gentemot vissa attribut. För att gå vidare 
inom detta ämne presenteras nedan vad ett attribut är. 

3.4 Attribut 

Enligt Kotler är ett attribut något som hör samman med hur en produkt eller tjänst uppfattas 
av konsumenten. Ett exempel är Mercedes, vars varumärke relateras till attribut som 
välbyggd, tidlös, hög kvalité, snabb och dyr. Detta på grund av att företaget har valt att 
framhäva dessa attribut i sin marknadsföring, vilket är ett stort strategiskt 
marknadsföringsbeslut.80 Solomon beskriver attribut som karaktärsdrag hos produkter och 
använder ett exempel som bygger på ett universitets utbildningsklass som attribut för 
studenter som skall välja var de vill studera.81 Engel skriver att attribut rörande produkter eller 
tjänster är en av de delar som konsumenter utvärderar och som påverkar dennes beslut i 
slutskedet.82 Moutinho förklarar i sin artikel om konsumenters beteende inom turism att det är 
viktigt att veta vad som påverkar konsumenten. Två enligt honom viktiga faktorer som 
påverkar konsumentens beslut är distansen till resmålet och transporten dit.83 
Sammanfattningsvis vill vi med utgångspunkter i teorin definiera attribut som produkters och 
tjänsters egenskaper, det är med hjälp av dessa som konsumenterna utvärderar och även 
uppfattar kvalitén.  

3.4.1 Pris 

Under de demografiska faktorerna diskuterade Axelsson och Holmlund inkomstens påverkan 
på efterfrågan. En konsument som funderar på ett köp sätter alltså ofta priset i relation till sin 
egen inkomst. Under avsnittet livsstil förklarar Solomon att många konsumenter faktiskt 
väljer prisgrupp eller märke för att kunna identifiera sig med varan eller tjänsten. Detta kan 
medföra att dessa konsumenter som värderar livsstil högt inte är lika styrda av sin inkomst vid 
köpbeslutet. Till sist vill vi även lyfta fram det faktum att tiden kan styra prisnivån. En person 
med lite tid kan t.ex. vara beredd att betala ett högre pris för snabb transport till ett resmål. 
Alla dessa faktorer har en gemensam nämnare i priset och därför ser vi detta som en intressant 
variabel när vi undersöker studenters köpvanor. 
 
Inom mikroekonomin skrivs det om olika elasticiteter, dessa gäller både priset på en vara eller 
tjänst, samt inkomsten. Axelsson skriver att förutom inkomstelasticitet, som förklarades 
tidigare i anknytning till den demografiska faktorn inkomst, finns även priselasticitet. 
Priselasticiteten anger hur efterfrågan på en viss vara eller tjänst skiftar när priset ändras. 
Vanligtvis ökar efterfrågan när priset sänkts och tvärtom. Beroende på vilka varor eller 
tjänster det handlar om kan både pris- och inkomstelasticiteten variera. Två exempel är 

                                                 
79 Solomon M. R. Consumer behaviour - buying, having and being, 6th Edition, (2004) s. 12 
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83 Moutinho L. Consumer Behaviour in Turism, (2001) s. 5 
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nödvändighetsvaror och lyxvaror. När en persons inkomst ökar är det troligt att t.ex. inköpet 
av billiga matvaror minskar medan konsumtionen av dyrare och bättre produkter ökar 
samtidigt som efterfrågan kan sjunka när priset på en vara eller tjänst ökar.84 Blackwell et.al. 
menar att när en konsument köper något har denne en viss kunskap om produkten eller 
tjänsten. Dessa kunskaper benämns med produktkunskap. Exempel på vad som ingår är 
vetskap om produktens image, kategorin produkten ingår i, attribut samt kunskap om priset. 
Eftersom priset spelar en stor roll i processen då konsumenter köper varor eller tjänster ses det 
som ett viktigt begrepp.85 Även Engel skriver att priset kan ses som ett hjälpmedel för kunder 
som vill värdera sin vara eller tjänst innan den skall införskaffas och betalas. Betydelsen 
varierar från kund till kund och från tjänst till tjänst.86 

3.4.2 Tid 

Undersökningar som SCB har gjort visar att cirka 25 procent av Sveriges befolkning, under 
2005, inte hade tillgång till ett fritidshus eller gjorde en semesterresa som varade längre än en 
vecka.87 De exakta orsakerna till detta framgår inte men att fritid och pengar är bristvaror är 
ingen vågad gissning. Engel menar att amerikaner numera värderar fritid lika högt som de 
värderar pengar. På grund av just detta blir tid ett viktigt begrepp i jakten på ökad förståelse 
för kundbeteende. Hur en person spenderar sin tid är väldigt individuellt. Den mesta tiden 
spenderas på jobbet, sovandes eller med att göra andra ”måste” aktiviteter. Det finns dock en 
tid som spenderas för egen fritid, hur denna tid används speglar både personlighet och livsstil. 
Vid forskning kring kundbeteende mäts en konsuments resurser i både tid och pengar samt 
dess relation och påverkan på varandra. 88 
 
Vidare skriver Engel att en ökad inkomst inte automatiskt medför en ökad möjlighet att utöva 
fler aktiviteter på sin fritid. För att kunna göra fler saker krävs även en ökad tid för just detta 
ändamål. Tid är, till skillnad från pengar, en begränsad resurs. Det faktum att det endast finns 
24 timmar på ett dygn gör att en person har en maxgräns av fritid per dygn. En vanlig dag för 
en arbetande människa kan med hjälp av tiden delas in i tre olika delar. Det finns betald tid, 
”måste tid” samt fritid. Betald tid är den tid som spenderas på jobbet, ”måste tid” är den tid 
som spenderas på saker som måste göras t.ex. handla mat, tvätta och städa. Fritid är den tid en 
person kan spendera på sina intressen och hobbys. Vissa tjänster tar tid i anspråk för att kunna 
konsumeras. Att resa, åka skidor, spela golf eller bara titta på TV är alla exempel på 
tidskrävande tjänster. Dessa tjänsters popularitet är beroende av konsumentens tidsbudget.89 
Demand skriver i en artikel att hur en person värderar sin tid är väldigt subjektivt och varierar 
från person till person och beroende på situationen. Om en person ska ut och resa väljer denne 
transportmedel utifrån hur mycket tid denne har samt hur högt han värderar den. Enligt 
honom finns det två typer av resenärer, affärsresande och semesterresande. Den som reser i 
affärer tenderar att prioritera ett snabbt och dyrt transportmedel som gärna medför möjlighet 
till arbete under resan. Semesterresenären väljer oftare ett färdmedel som ger möjlighet att 
själv bestämma över färdväg och eventuella stopp, detta är oftast långsammare och billigare.90  
Engel påpekar också att det finns många konsumenter som har höga inkomster men lever i 
tidsbrist. För dessa personer blir fritiden extra värdefull och det blir vikigt att den generar 
maximalt värde. Att dessa personer gärna spenderar mer pengar för just det ändamålet öppnar 
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möjligheter för snabba flygresor, bra utrustning, duktiga instruktörer samt miljön där fritiden 
ska utövas. Allt detta för att maximera upplevelsen av fritiden.91  
Dessa teorier visar på hur tid används som attribut vid utvärderandet av en resa. En 
konsument med mycket pengar men lite tid verkar kunna spendera en hel del extra för att 
komma snabbt till destinationen samt få maximalt värde på plats. Det kan även finnas 
konsumenter med motsatta förutsättningar, dessa kan ha mycket tid men lite pengar. Hur går 
deras beslutsprocess till? Ur ett reseföretags synkvinkel bör dessa frågor vara ytterst 
intressanta. Vad är det som påverkar en konsuments attityd till tid och pengar? Har det att 
göra med hur stor tillgång de har till de aktuella attributen eller är det de personliga 
egenskaperna som påverkar? Kanske är det en blandning av flera faktorer.  
 
 
Vi kan nu konstatera att attribut kännetecknar olika produkter eller tjänster. Men vad är det 
som påverkar en konsuments attityd gentemot dessa attribut? Vi har i detta teorikapitel lyft 
fram olika delar som inverkar i konsumentens köpbeslut på ett eller annat sätt. Nedan följer en 
sammanfattning av hela teorikapitlet i en egenutformad modell. Denna har vi gjort för att 
underlätta för läsaren och med hjälp av denna modell vill vi på ett enkelt sätt visa hur de olika 
teoridelarna hör ihop och tillsammans bildar en typ av beslutsprocess. 

3.5 Teorin i en sammanfattad modell 

Till att börja med vill vi påpeka att modellen är anpassad till denna uppsats och dess syfte. 
Detta medför att vi har utelämnat vissa delar och faser som annars kan höra till en 
beslutsprocess. I modellen beskrivs denna med hjälp av olika faser. Vi vill dock klargöra att 
den verkliga beslutsprocessen inte alltid är så enkel som modellen visar. En persons köpbeslut 
är ofta en lång och föränderlig process som går fram och tillbaka.  
 
Den första fasen handlar om de personliga egenskaperna som visar hur konsumenten är som 
person. Dessa har vi delat in i två grupper, demografiska och psykografiska. I den 
demografiska delen ingår t.ex. ålder, kön, yrke och inkomst. Till det psykografiska hör bland 
annat kultur, livsstil, social status och fritid.  
 
Den andra fasen går under namnet Attityder. Här vill vi visa resonemanget som bygger på att 
konsumentens egenskaper medför attityder, alltså olika sätt att tycka och tänka om produktens 
eller tjänstens attribut. I denna fas är vi införstådda med att modellen utgör en förenklad bild 
av verkligheten. Det är naturligtvis inte enbart de personliga egenskaperna som påverkar en 
konsuments attityd. 
 
I den tredje fasen finns tjänstens attribut. En skidresa har flera viktiga attribut men vi har 
begränsat oss till att lägga störst fokus på tid, pengar, skidåkning, samt afterski och fest.  
 
Sista fasen är beslutet, ska personen köpa skidresan eller inte? Detta är resultatet av en lång 
process och beroende på hur väl reseföretagen förstår sin kunds attityder och värderingar 
desto bättre kan de anpassa attributen till sitt segment. 
 
 

                                                 
91 Engel J. et.al. Consumer Behaviour, 7th Edition, (1993) s. 250-255 
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4. Praktisk Metod 

I detta kapitel kommer vi att presentera vårt praktiska tillvägagångssätt i denna studie. 

Kapitlet börjar med en beskrivning av hur enkäten skapandes. Sedan följer kommentarer 

rörande distribution och urval. Avslutningsvis förklarar vi granskningsprocessen och 

eventuella bortfall. Vi vill även påpeka att enkäten finns bifogad som bilaga nummer 1.   

4.1 Tillvägagångssätt marknadsundersökning 

Christensen et.al. skriver att det inte är helt säkert att en marknadsundersökning kommer att 
generera svar på alla frågor som undersökaren söker svar på. Marknadsundersökningen 
används därför ofta som en del i ett beslutsunderlag.92 Vidare påpekar han att alla 
marknadsundersökningar är olika och det går därför inte att säga vilka delar och processer 
som skall ingå i en marknadsundersökning93. Enligt Churchill och Iacubucci görs en 
marknadsundersökning genom planmässigt insamlande av data. Detta undersöks och tolkas 
sedan utifrån ett redan bestämt marknadsproblem.94 Vi har valt att genomföra en enkätstudie. 
Med hjälp av enkäterna hoppas vi kunna samla in och undersöka, samt tolka relevant data. 
Detta kan sedan utgöra underlag för en djupare förståelse av kundernas beslutsfattande.  

4.2 Enkät 

Christensen et.al. beskriver en enkät som en insamlingsteknik vilken bygger på en skriftlig 
sammanställning av både öppna och slutna frågor.  Vidare påpekar han att genomförandet av 
en enkätundersökning oftast kräver mycket arbete, både före och efter datainsamlingen. Vid 
utformandet av en enkät har intervjuaren många olika valmöjligheter och beroende på 
situationen väljer intervjuaren det sätt som bäst lämpar sig för ändamålet. Christensen et.al. 
skriver också att det är viktigt att veta vad målet med undersökningen är, detta blir sedan en 
vägledning för hur frågorna i enkäten ska utformas.95 Ett problem som Söderlund 
uppmärksammar och som kan uppstå i startskedet av en marknadsundersökning handlar om 
det faktum att en kund besitter en enorm mängd mätbara egenskaper. Intervjuaren blir således 
tvungen att först göra en avgränsning av vilka egenskaper som ska mätas för att sedan göra ett 
urval av respondenter. För att kunna göra dessa avgränsningar måste intervjuaren använda sig 
av teori och utifrån teorin skapas sedan en avgränsning som utgör grunden för enkäten.96 
Med dessa teorier i åtanke har vi som författare skapat en enkät med frågor som ska hjälpa oss 
nå uppsatsens syfte. Precis som Söderlund skriver uppstod det i början ett problem i att vi inte 
kunde bestämma vilka egenskaper som skulle undersökas. Vi började med att läsa in oss på 
aktuella teorier kopplade till beslutsprocessen och konsumentbeteende. Utifrån dessa 
formades sedan uppsatsens syfte, vilket har fungerat som en ledstjärna vid utformandet av 
enkäten. 

4.2.1 Besöksenkät 

Christensen et.al. skriver att en besöksenkät är en självadministrerande enkät som delas ut till 
en eller flera respondenter vid samma tidpunkt. Det kan till exempel vara en enkät som delas 
ut på en arbetsplats eller i en skola. De största fördelarna med denna typ av enkät är den 
personliga kontakt intervjuaren får med respondenterna, detta minskar risken för missförstånd 
och oklarheter. Några andra fördelar med besöksenkäten är att den medför en hög 

                                                 
92 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 9-10 
93 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 61 
94 Churchhill G. A. Jr. Iacubucci D. Marketing research (2005) s. 39 
95 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 112 
96 Söderlund M. Mätningar och mått – i marknadsundersökarens värld (2005) s. 23 
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svarsfrekvens samt att den går snabbt att genomföra. Det finns även nackdelar med denna 
intervjuteknik. Två exempel på detta är att det blir en hög kontaktkostnad per svar samt 
svårigheten att få svar på känsliga frågor.97 Vi kom ganska snabbt fram till att vi ville utforma 
enkäten som en besöksenkät. Detta eftersom vi ville distribuera den till studenter som besöker 
universitet. En annan anledning till detta val är att en besöksenkät går fort att genomföra samt 
att svarsfrekvensen är relativt hög. Detta visade sig vara riktigt då det endast tog en dag att 
distribuera 100 enkäter. Den personliga kontakten såg vi som positiv i flera avseenden, 
framförallt medförde den en möjlighet att förklara eventuella oklarheter för respondenterna. 
En nackdel som teorierna tar upp i frågan om besöksenkäter är att det kan vara svårt att få 
svar på känsliga frågor. Detta visade sig stämma till viss del, men diskuteras vidare under 
rubriken granskning.  

4.2.2 Utformning av frågor 

Även Dahmström påpekar vikten av att ha syftet och frågeställningen klart innan frågorna 
formuleras. Detta är viktigt för att kunna anpassa frågorna så att de generar den information 
som intervjuaren söker. Enkäten bör också avgränsas till mindre sektioner, detta görs både för 
att underlätta för respondenten och för att den ska bli lättare att analysera.98 Enligt Christensen 
et.al. innebär slutna frågor i en enkät att respondenten ges givna strukturerade svarsalternativ. 
Respondenten får helt enkelt kryssa i de svarsalternativ som stämmer bäst med dennes åsikt. 
Ibland kan det vara svårt att svara och uttrycka sig med egna ord och då kan denna variant 
vara en bra lösning. Nackdelen med slutna frågor är att respondenten i hög utsträckning blir 
styrd i sina svar. Det blir därför viktigt att erbjuda svarsalternativ till alla uppfattningar som 
respondenten kan tänkas ha. Detta är dock inte alltid möjligt och därför kan de slutna 
svarsalternativen kompletteras med en möjlighet till eget svar. De slutna frågorna går bra att 
använda när intervjuaren vill samla information om attityder, avsikter, medvetenhet, 
demografiska karaktäristiska, beteenden samt andra faktafrågor.99 Med tanke på dessa teorier 
har vi valt att utforma slutna frågor. Vi har dock tänkt på det faktum att denna metod kan 
medföra att frågorna blir styrande, men vi hoppas ha undvikit detta i största möjliga 
utsträckning. En andledning till valet att inte erbjuda öppna svarsalternativ, är att det både är 
tidskrävande och komplicerar sammanställningen av svaren. Med stöd från teorierna har vi 
också valt att dela upp enkäten i olika sektioner. Dessa avgränsningar är gjorda utifrån de 
delar som den behandlar och inför varje ny sektion har vi en informationstext som upplyser 
respondenten om kommande avsnitt. 

4.2.3 Enkätens utformning 

Enligt Christensen et.al. är det viktigt för svarsfrekvensen att den kan bibehålla 
respondenternas uppmärksamhet och engagemang. Detta görs med hjälp av en bra layout vars 
syfte är att läsaren ska uppleva enkäten som luftig och lättläst. Enkäten ska ha rätt längd i 
förhållande till ämnet. En enkät som behandlar fritidsintressen kan t ex vara längre än en som 
behandlar TV reklam. Detta för att respondenterna oftast uppfattar sin fritid som intressantare 
än reklam. Tydliga direktioner är viktigt för att reducera risken för missförstånd och irritation 
från respondentens sida.100 Eftersom enkäten behandlar personliga egenskaper och resvanor 
tror vi att ämnet intresserar våra respondenter. Vi har gjort en enkät på fyra sidor med en extra 
sida som fylls i av dem som har varit eller vill åka till Alperna på skidresa. Vi har även 
försökt göra enkäten lättförståelig och enkel. Detta har vi gjort genom att till största delen 
utforma frågor med samma typ av svarsalternativ.  
                                                 
97 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 118-119 
98 Dahmström K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (1996) s. 81-82 
99 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 120-121 
100 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 128 
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4.2.4 Förtest 

Ett annat sätt att öka svarsfrekvensen är att testa enkäten innan den ska användas på riktigt. 
Enligt Dahmström är detta en viktigt del i framtagningsprocessen av en enkät.101 Även 
Christensen et.al. skriver att enkäten, oavsett ämne och utformning, skall testas innan den 
används på riktigt. Det räcker med att testa enkäten på fem till tio personer, dessa får först 
besvara frågorna i enkäten och sedan svara på en intervju om enkäten. Detta görs för att 
försäkra intervjuaren om att enkätens utformning fyller sitt syfte. Några viktiga saker att tänka 
på är huruvida någon fråga är svår att förstå eller besvara, hur frågorna uppfattas och om 
svarsalternativen är heltäckande.102 Innan vi tryckte enkäten lät vi 7 stycken personer testa 
den, dessa personer fick sedan berätta hur de upplevt enkäten. Under denna process 
upptäcktes både stavfel, frågor som var svåra att förstå samt irrelevant information. Detta 
ändrades givetvis till det bättre innan enkäten distribuerades.  

4.2.5 Urval 

Vid insamling av primärdata är valet av urvalsmetod beroende på undersökningens syfte och 
problem. Ett sannolikhetsurval är ett annat ord för att beskriva att intervjuaren vill ha ett 
slumpmässigt urval på sina respondenter.103 Vid ett slumpmässigt urval har varje person i den 
sökta målgruppen lika stor sannolikhet att komma med som respondent. Detta medför att 
medelvärdet i stickprovet överensstämmer med populationsmedelvärdet.104 Dahmström 
beskriver varför urval av respondenter kan vara användbart med ett exempel: Anta att forskare 
vill göra en undersökning om den svenska befolkningens inställning gentemot en 
skattehöjning. Det är då inte praktiskt möjligt att fråga alla personer i hela Sverige om deras 
åsikt, vilket en totalundersökning skulle kräva. Det alternativ som återstår är att göra ett 
urval.105 Christensen et.al. skriver att målpopulationens storlek även kan påverka urvalets 
storlek. Detta gäller dock inte när urvalet är mindre än 5 % av hela målpopulationen.106  Vi 
har valt att använda oss av ett sannolikhetsurval samt begränsat oss till att fråga studenter vid 
Umeå Universitet. Det är en av anledningarna till att vi även valt att utforma enkäten som en 
besöksenkät. Då vår egentliga målpopulation är alla skidåkare i Sverige (1,9 miljoner107) 
utgör studenterna vid Umeå Universitet ett urval som är mindre än 5 %. De som fyllt i vår 
enkät har gemensamt att de någon gång har åkt utförsåkning. Under en dag i början av maj 
lämnade vi därför ut 100 stycken enkäter till de studenter som besökte Umeå Universitet och 
som svarade ja på frågan om de någon gång har utövat utförsåkning. 

4.2.6 Granskning 

För att få en statistisk undersökning så rättvisande som möjligt är det viktigt att granskningen 
av de ifyllda enkäterna är noggrann. Enligt Dahmström ska både en manuell och datoriserad 
granskning göras. I den manuella granskningen handlar det om att se till så enkäten är riktigt 
ifylld och rätta till eventuella missförstånd. Detta görs innan den datoriserade granskningen 
påbörjas. Den datoriserade granskningen bygger på att kontrollera om något svar ligger 
utanför det normala observationsområdet, samstämmigheten m.m.108 Efter insamlingen 
granskade vi enkäterna och inga större fel hittades. För den datoriserade granskningen 
använde vi oss av analysprogrammet SPSS. Christensen et.al. skriver att det inom 

                                                 
101 Dahmström K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (1996) s. 85 
102 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 128 
103 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 86-88 
104 Dahmström K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (1996) s. 233 
105 Dahmström K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (1996) s. 233 
106 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 96 
107 http://www.freeride.se/content/1260, 28-03-2007, kl.10:30 
108 Dahmström K. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (1996) s. 165-175 
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marknadsföring är vanligt att använda sig av faktoranalyser för att ta fram 
livsstilsbeskrivningar. Detta görs vanligen genom att forskaren använder flera frågor (200-300 
st.) som testar respondenternas aktiviteter, intressen och åsikter. I faktoranalysen reduceras 
dessa frågor så att de viktigaste och mest styrande faktorerna kommer fram109. Eftersom att 
vår studie mäter livsstil och egenskaper använde vi oss av faktoranalyser för att lyfta fram och 
gruppera de frågor som på bästa sätt mäter just detta. Med hjälp av faktoranalyser grupperades 
de frågor som hade starkast samband med varandra. Dessa grupper innehåller frågor som 
enligt faktoranalysen mäter samma saker. T.ex. innehåller en grupp som vi valt att kalla 
”kultur” endast frågor som behandlar ämnet kultur. Det faktum att indelningen av dessa 
grupper är gjord genom faktoranalyser ser vi som positivt då det stärker våran senare analys. 
Faktoranalyserna och dess grupper finns presenterade i empirikapitlet. Vi vill även påpeka att 
teorierna endast visar att faktoranalyser är viktiga vid undersökningar av livsstil. Vi har dock 
valt att stärka studien genom att även utföra faktoranalyser på de två attributen Tid och 
Pengar.  
 
Christensen et.al. skriver också om bivariata analyser, dessa används när två variabler ska 
analyseras. Ett sätt att göra en bivariat analys är genom korstabeller. En korstabell visar om 
det finns ett samband mellan två variabler.110 När faktoranalyserna var gjorda blev vårt nästa 
steg att undersöka om det fanns något samband mellan konsumentens personliga egenskaper 
och dennes värdering av attributen. För att undersöka detta skapade vi flera olika korstabeller. 
Precis som Christensen et.al. påpekar är korstabeller ett enkelt sätt studera samband på. I 
korstabellerna ställdes de personliga egenskaperna och attributen mot varandra i en tabell. 
Utifrån respondenternas svar på enkätfrågorna kunde vi med hjälp av dessa korstabeller se om 
några samband uppstod eller inte.  Korstabellerna skapades systematiskt för att alla 
egenskaper skulle bli jämförda mot alla attribut. Även dessa tabeller återfinns i empirikapitlet. 

4.2.7 Bortfall 

Ett bortfallsfel är något som inträffar när en respondent väljer att inte delta i undersökningen 
överhuvudtaget eller då denne väljer att inte svara på vissa frågor. Om detta inträffar innebär 
det att de som svarat inte är representativa för hela målpopulationen och om bortfallet är stort 
blir resultatet missvisande. På grund av detta är det viktigt att analysera alla bortfall och vad 
de kan bero på. Dessa rekommendationer kommer från Christensen et.al.111  
Vi upptäckte några bortfall i form av uteblivna svar. Dessa rörde främst frågor angående 
inkomst, social status samt föräldrars akademiska bakgrund. Detta var något som teorierna 
hade varnat för och därför kom det inte som någon större överraskning. Nackdelen med 
besöksenkäter är att det kan vara svårt att få svar på frågor av personlig karaktär. Bortfallet på 
dessa frågor var dock inte så stort att vi ser det som ett problem för studien i övrigt.

                                                 
109 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 219 
110 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 203-204 
111 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 88 
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5. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att presentera respondenternas svar på enkäterna. Först ges en kort 

presentation av respondenternas sedan följer i tur och ordning tabeller och diagram som 

redogör för beslutsprocessen, indelning av psykografiska faktorer och attribut samt 

korstabeller där de personliga egenskaperna ställs mot olika attribut. 

5.1 Respondenternas demografiska egenskaper 

Enkäten innehåller ett antal frågor som rör de demografiska egenskaperna hos respondenten. 
Nedan följer en presentation av respondenternas personliga egenskaper i form av ålder, kön, 
vilken del av Sverige man kommer från, uppväxtortens storlek i antal invånare, tillgångar per 

månad, samt hur man har bott under sin uppväxt. 

 
• Angående ålder visade det sig att bortfallet på denna fråga var två procent. Bland 

respondenterna som svarade hade vi ett intervall mellan nitton och trettionio år, de flesta 
var 23 år gamla. Medelåldern bland respondenterna är 24,16 år.  

• Respondenternas fördelning avseende kön fördelade sig enligt följande. Av 100 
respondenter var 38 stycken män och 62 stycken kvinnor.  

• Beträffande studenternas tillgångar per månad hade 60 procent av respondenterna en 
månatlig inkomst på mellan 5001-8000 kronor. I intervallet mellan 8001-10 000 kronor 
återfanns 23 procent. De resterande studenterna en inkomst som antingen överstiger 
10 001 kronor eller understiger 5000 kronor per månad. 

• Respondenterna är till största delen uppvuxna i Norrland, hela 60 procent svarade att de 
kom därifrån. 20 procent kommer från Svealand och 17 procent från Götaland. 2 procent 
svarade att de vuxit upp utomlands. 

• På frågan om invånarantalet i orten man vuxit upp i visade det sig att den största delen, 46 
procent av respondenterna vuxit upp i små orter med färre än 30 000 invånare. 17 procent 
av respondenterna är uppvuxna i städer med fler än 500 000 invånare. 

• De flesta respondenter har vuxit upp i en villa, det var 78 procent som svarade detta. De 
resterande 22 procenten fördelas jämt mellan radhus, hyreslägenhet, bostadsrätt och annat. 

5.2 Köpbeslutsprocessen 

Under denna rubrik har vi delat in respondenterna i två grupper. Indelningen är baserad på 
tabellen som finns i bilaga 2. Av de 100 respondenter som deltagit i undersökningen, har 21 st 
varit i Alperna och önskar åka tillbaka. Dessa utgör en grupp. Den andra gruppen utgörs av de 
60 respondenter som inte har varit i Alperna men som skulle vilja åka dit. De resterande är 
inte intresserade av att åka till Alperna och ses således inte som aktuella för denna process. 
 
Det gemensamma för de två grupperna är alltså att de innehåller respondenter som vill åka till 
Alperna. Vi har jämfört dessa gruppers svar på frågor som rör köpbeslutsprocessen vid köp av 
en skidresa. Jämförelsen syftar till att presentera eventuella skillnader i denna process mellan 
de två grupperna. Diagrammen nedan bygger på ovan nämnda enkätfrågor och presenteras 
enligt beslutsprocessens faser. Vi vill passa på att påpeka att det ibland saknas staplar i 
diagrammen. Dessa saknas för att ingen respondent fyllt i detta svarsalternativ. Vi vill även 
förklara att siffran 5 i diagrammen står svarsalternativet ”ingen åsikt”. 
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 Diagram 5.1 Diagram 5.2 
 
Vid informationssökningen innan en resa visar det sig att studenter i allmänhet ofta söker 
information om olika resmål innan de bestämmer sig. Diagrammen visar dock tendenser till 
att studenter som har varit i Alperna förut till större grad instämmer mycket väl på att de söker 
information innan ett köp. Skillnaderna mellan grupperna är dock inte så stora överlag. Vi ser 
även att det finns en relativt stor del som inte har någon åsikt i frågan. 
 
  
 Har inte varit i Alperna Har varit i Alperna 

stämmer 
inte alls

stämmer 
dåligt

stämmer 
varken 
bra eller 
dåligt
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mycket 
väl
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33,33%

15,0%

8,33%
3,33%

 

stämmer 
dåligt

stämmer 
varken bra 
eller dåligt

stämmer 
bra

stämmer 
mycket väl

5

Jag är medveten om vilka företag i Sverige som 
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9,52%

38,1%

14,29%

 
Diagram 5.3 Diagram 5.4 
 

Betydligt fler av dem som varit till Alperna förut anser att de känner till vilka företag i 
Sverige som anordnar skidresor. 38,1 procent av dem som har varit i Alperna anser att de är 
mycket väl medvetna om vilka företag som säljer skidresor i Sverige. Respondenter som inte 
har varit i Alperna men skulle vilja åka ligger på 8,33 procent vid samma alternativ. 
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Har inte varit i Alperna Har varit i Alperna 

stämmer 
inte alls

stämmer 
dåligt
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Diagram 5.5 Diagram 5.6 
 
När det gäller att ordna sin resa på egen hand är skillnaderna mellan grupperna ovan inte 
markanta. Dock vill de som redan har varit i Alperna till en större grad boka sin resa själv. 
Även om mönstret i stort sett visar att många studenter faktiskt vill ordna sin resa på egen 
hand är det 45 procent av dem som inte har varit i Alperna förut som svarat att det stämmer 
bra eller mycket väl. Dessa siffror kan jämföras med dem som redan har varit i Alperna, där 
ligger samma siffra på 71,43 procent. Studenter som har varit där förut vill alltså till en högre 
grad boka sin egen resa. 
 
  

Har inte varit i Alperna Har varit i Alperna 

stämmer 
inte alls

stämmer 
dåligt

stämmer 
varken 
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dåligt
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stämmer 
mycket väl
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Diagram 5.7 Diagram 5.8 
 
Betydligt fler studenter som inte har varit i Alperna förut föredrar att köpa paketresor. Detta är 
en motsatsfråga jämfört med det föregående diagrammet som presenterade vilka som föredrar 
att sy ihop en egen resa. Skillnaderna blir dock ännu tydligare här, de som inte har varit i 
Alperna föredrar att boka ett färdigt paket.  
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 Har inte varit i Alperna  Har varit i Alperna  

stämmer 
inte alls

stämmer 
dåligt

stämmer 
varken 
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dåligt

stämmer 
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stämmer 
mycket 
väl
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Mina vänner påverkar mig ofta angående val av 
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 Diagram 5.9 Diagram 5.10 
 
Fler av dem som har varit i Alperna anser att vänner påverkar dem vid köpet av skidsemester 
än de som inte har varit i Alperna. Dock anser båda grupperna till en relativt stor grad att ens 
vänner påverkar vid köpet av skidresor.  
 
  

Har inte varit i Alperna Har varit i Alperna 

stämmer 
dåligt
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Diagram 5.11 Diagram 5.12 
 
Vid impulsköp av resor tycks den största skillnaden vara att hela 35 procent av dem som inte 
varit i Alperna anser att det stämmer dåligt att de köper resor på impuls medan samma siffra 
av dem som har varit i Alperna är på 23,81 procent. Bland dem som instämmer på att de 
oftare köper resor på impuls finns det några fler procentuellt sett bland dem som har varit i 
Alperna förut. 

5.3 Gruppering av personliga egenskaper och attribut 

Under denna rubrik grupperas enkätfrågor så att de frågor som berör samma ämne hamnar 
inom samma grupp. Grupperingarna har gjorts med hjälp av faktoranalyser i SPSS. Själva 
tillvägagångssättet finns beskrivet under rubriken Granskning i kapitlet Praktisk metod. Vi 
vill dock klargöra att respondenternas demografiska egenskaper inte delats in med hjälp av 
någon faktoranalys. Vi anser inte att det behövs eftersom dessa frågor var utformade på ett 
sätt som gav respondenterna möjligheten att ge konkreta svar. 
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5.3.1 Psykografiska egenskaper 

 

Resultatet av faktoranalysen vid enkätfrågor rörande de psykografiska egenskaperna har lett 
till att frågorna grupperats i fyra olika grupper. Frågorna skapades utifrån teorin och med 
hjälp av denna har vi även namngett varje grupp. För att underlätta för läsaren har vi döpt de 
olika grupperna efter de psykografiska egenskapernas rubriker. Namnen på grupperna blev 
därför: Grupp 1 - Kultur, Grupp 2 - Livstil & Image, Grupp 3 - Självbild & Resande, Grupp 4 
- Social klass. Dessa grupper kommer nedan att, i tur och ordning, ställas mot olika attribut. 
Detta görs genom korstabeller och syftet är att se om det råder några samband mellan 
respondenternas psykografiska egenskaper och attityden till de olika attributen. 

5.3.2 Attribut 

  Grupper 
  1 2 
Jag ser lång restid till resmålet om en nackdel ,679   

Det är viktigt att komma fram snabbt till resmålet ,673   

Vid en skidresa är kort restid viktigt  ,449   

Jag jämför ofta priser mellan varor/tjänster innan jag köper 
  ,659 

Priset spelar alltid stor roll för mig   ,588 

Leva billigt är viktigt när jag semestrar   ,498 

Vid en skidresa är priset viktigt   ,473 

 
Faktoranalysen ovan är gjord på enkätfrågor rörande endast attributen Tid och Pengar. 
Grupperna som bildas har vi namngett enligt principerna vi förklarade i stycket ovan; Grupp 1 
- Tid, Grupp 2 - Pris. Precis som vi förklarade i stycket ovan kommer dessa attribut att ställas 
mot respondenternas psykografiska egenskaper med hjälp av korstabeller, detta för att söka 
om något samband råder. Vi har även valt att ta med enkätfrågor rörande attributen 
skidåkning samt fest och afterski. Dessa två attribut har vi. som tidigare påpekats, valt att inte 
göra en faktoranalys på. Vi har istället valt att använda oss av två olika enkätfrågor som vi 
anser är direkta och mäter respondenternas attityder på ett korrekt sätt.  

5.4 Samband mellan egenskaper och attribut 

Under denna rubrik kommer respondenternas demografiska och psykografiska egenskaper att 
ställas mot attributen, detta görs med hjälp av korstabeller. Korstabellerna är utformade så att 

 Grupper 
  1 2 3 4  
Konst är viktigt för mig ,726     
Musik är viktigt för mig ,697     
Livskvalitet är viktigt för mig ,692     
Kultur är viktigt för mig ,576     
Fritid är viktigt för mig ,547     
Status är viktigt för mig  ,782    
Karriären är viktig för mig  ,746    
Det är viktigt hur andra uppfattar mig  ,537    
Vad en resa symboliserar, vilken image den har spelar roll för mig  ,368    
Jag är positivt inställd till att resa längre än 2 mån   ,764   
Jag spenderar gärna mycket tid på resor om jag har möjlighet   ,667   
Mina personliga värderingar spelar roll när jag köper semesterresa   ,488   
Jag umgås ofta med människor som har liknande ekonomisk situation som mig    ,772  
Jag umgås med människor som studerar eller jobbar med samma sak som mig    ,688  
Andra personers åsikter påverkar mig när jag köper något    ,604  
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respondenternas egenskaper alltid presenteras på vänstra kortsidan och attributen på 
långsidan. 
  
• Angående attributen har vi valt att behålla de siffror som utgjorde svarsalternativen i 

enkäten, detta gäller alla tabeller. Det innebär att siffrorna under attribut har följande 
betydelse:1 = stämmer inte alls 

2 = stämmer dåligt 
3 = stämmer varken bra eller dåligt 
4 = stämmer bra 
5 = stämmer mycket väl 

 
Vi vill även påpeka att det kan saknas siffror i vissa diagram, detta innebär att ingen 
respondent svarat inom detta intervall. 

5.4.1 Demografiska egenskaper - Attribut 

Under denna rubrik kommer respondenternas ålder, kön och inkomst att ställas mot de olika 
attributen. 

5.4.1.1 Ålder 
Under ålder har vi grupperat delat in respondenterna i olika åldersintervall. Vi vill också passa 
på att uppmärksamma läsaren på att det fattas ett intervall. Det är inom intervallet 34-38 år 
som det inte finns några respondenter. Vi vill även kommentera det faktum att det endast är 
två respondenter som befinner sig i det högsta intervallet. 

5.4.1.1.1 Ålder - Pris 
 

Här kan vi se att majoriteten av 
respondenterna ligger mellan 19 till 
23 år. Av dessa anser de flesta att 
priset varken är viktigt eller 
oviktigt. Det finns dock en relativt 
stor del i denna åldersgrupp som 
anser att priset är viktigt. 
Sammanfattningsvis kan vi säga att  

 de flesta respondenter anser att
 priset inte är obetydligt eller viktigt.
    
 

5.4.1.1.2 Ålder - Tid 
 

Angående kort restid verkar det inte 
vara av någon större betydelse för de 
yngre respondenterna. Majoriteten av 
dessa har värderat detta attribut som 
mindre viktigt. Hos de få äldsta 
respondenterna ser vi dock att kort 
restid verkar vara desto viktigare. 
 

 

  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Ålder 19 – 23 0 11 27 16 54 

  24 – 28 1 5 17 10 33 

  29 – 33 0 0 5 2 7 

  39 – 43 0 0 1 1 2 

Total 1 16 50 29 96 

 Kort restid är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Ålder 19 – 23 10 24 16 3 53 

  24 – 28 9 18 5 2 34 

  29 – 33 3 2 1 1 7 

  39 – 43 0 0 1 1 2 

Total 22 44 23 7 96 
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5.4.1.1.3 Ålder – Bra åkning 
 

I stort sett alla respondenter oavsett 
ålder anser att bra åkning är viktigt. 
För de allra flesta är bra skidåkning 
mycket viktigt. Det finns dock 
några unga respondenter som inte 
alls värderar bra skidåkning som 
viktigt. 

 
 

5.4.1.1.4 Ålder – Afterski och Fest 
  

I denna tabell är de yngre 
respondenterna inte lika eniga. 
Vikten av bra afterski och fest 
varierar kraftigt inom det första och 
andra åldersintervallet. De flesta 
anser dock att bra afterski och fest 
hör hemma på den övre halvan av 
skalan. Detta gäller både de yngre 
och de äldre respondenterna.  

 

5.4.1.2 Kön 

5.4.1.2.1 Kön - Pris 
 

Det skiljer inte mycket mellan mäns 
och kvinnors sätt att värdera priset. 
Det vi kan läsa ut av denna tabell är 
att ungefär 25% av männen anser att 
priset är viktigt. samma siffra för 
kvinnorna blir ungefär 33%. Både 
män och kvinnor håller priset som 
relativt viktigt. Det finns dock en 
större del män än kvinnor som 
anser att priset inte lika viktigt.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Vid en skidresa är bra åkning 
viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Ålder 19 – 23 8 1 6 9 31 55 
  24 – 28 3 0 2 13 16 34 
  29 – 33 0 0 0 2 5 7 
  39 – 43 0 0 0 1 1 2 
Total 11 1 8 25 53 98 

  
Vid en skidresa är bra afterski 
och fest viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Ålder 19 – 23 7 2 8 12 18 8 55 
  24 – 28 2 1 10 8 11 2 34 
  29 – 33 0 3 1 1 2 0 7 
  39 – 43 0 0 1 1 0 0 2 
Total 9 6 20 22 31 10 98 

  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Kön Man 1 8 19 10 38 

  Kvinna 0 9 32 19 60 

Total 1 17 51 29 98 
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5.4.1.2.2 Kön - Tid 
  

I kolumn 3 finner vi den största 
skillnaden mellan män och kvinnor 
avseende deras värdering av tid. 
18% av männen och 26% av 
kvinnorna har svarat att kort restid 
varken är oviktigt eller viktigt.  

 

5.4.1.2.3 Kön - Bra åkning 
 

Ca 55% av både män och kvinnor 
anser att bra skidåkning är mycket 
viktigt. Av de som  anser att bra 
skidåkning är viktigt är det dock en 
skillnad på 14% till fördel för 
männen. Överlag verkar det som att 
män värderar bra skidåkning högre 
än kvinnor.  

 

5.4.1.2.4 Kön - Afterski och Fest 
  

Det är en större andel kvinnor som 
tycker att bra fest och afterski är 
viktigt. I övrigt är respondenternas 
svar väldigt lika varandra oavsett 
kön. Av dem som fyllt i alternativet 
ingen åsikt ser vi att det 
procentmässigt är en större del män.  

 
 

5.4.1.3 Ekonomiska tillgångar per månad 

5.4.1.3.1 Ekonomiska tillgångar per månad - Pris 

 
Det finns bara en respondent som 
svarat att priset inte är viktigt. Av 
dem som har en hög inkomst 
återfinns majoriteten i kolumnerna 
tre och fyra. Det kan även 
konstateras att ingen respondent, 
oavsett inkomst, värderat priset som 
mycket viktigt. 

 
 

  Kort restid är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Kön Man 10 19 7 2 38 
  Kvinna 12 27 16 5 60 
Total 22 46 23 7 98 

  Vid en skidresa är bra åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Kön Man 2 0 2 13 21 38 

  Kvinna 9 1 6 13 33 62 

Total 11 1 8 26 54 100 

  
Vid en skidresa är bra afterski och fest 
viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Kön Man 2 2 9 7 13 5 38 

  Kvinna 7 4 11 16 19 5 62 

Total 9 6 20 23 32 10 100 

 
  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Tillgångar 
per månad 

2000 – 5000 
0 3 4 4 11 

  5001 – 8000 1 8 28 22 59 

  8001 – 10000 0 5 16 1 22 

  10001 – 15000 0 1 3 2 6 

Total 1 17 51 29 98 
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5.4.1.3.2 Ekonomiska tillgångar per månad - Tid 

De flesta respondenterna har svarat 
att kort restid är mindre viktigt. De 
flesta respondenterna ligger på en 
inkomst mellan 5001 till 8000 
kronor. Av dessa värderar de flesta 
kort restid lågt. Det är lite jämnare 
spridning mellan de andra 
inkomstklasserna och deras 
värdering av kort restid. 

 

5.4.1.3.3 Ekonomiska tillgångar per månad - Bra åkning 
  

Alla respondenter med hög inkomst 
anser att bra åkning är viktigt eller 
mycket viktigt. De respondenter 
som har lägst inkomst har svarat 
olika, några anser att bra åkning är 
mycket viktigt medan andra anser 
att det inte alls är viktigt.  

 

5.4.1.3.4 Ekonomiska tillgångar per månad - Afterski och Fest 
 

Återigen verkar det som att 
respondenterna med högst och 
lägst inkomst har den största 
spridningen. Tabellen visar dock 
en skillnad mellan dessa, 
höginkomsttagarna har en tendens 
att värdera bra fest och afterski 
högre än låginkomsttagare. 

 
 

5.4.2 Psykografiska egenskaper - Attribut 

I diagrammen nedan jämförs studenternas psykografiska egenskaper mot samma attribut som 
ovan. De psykografiska egenskaperna som tas upp är Kultur, Livsstil och Image, Social Klass, 
samt Reslust och Självbild. 
 
• Siffrorna som hör till de psykografiska egenskaperna som finns i kolumnen längst till 

vänster i visar hur respondenterna värderar eller anser sig tillhöra den aktuella 
egenskapen. Detta visas på en skala från 1 till 5.  

  
Kort restid är viktigt för 
mig Total 

  1 2 3 4   
Tillgångar 
per månad 

2000 – 5000 
2 4 4 1 11 

  5001 – 8000 12 30 12 4 58 

  8001 – 10000 7 10 5 1 23 

  10001 – 15000 1 2 2 1 6 

Total 22 46 23 7 98 

  
Vid en skidresa är bra 
åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Tillgångar 
per månad 

2000 – 5000 
2 0 1 1 7 11 

  5001 – 8000 6 1 6 19 28 60 
  8001 – 10000 3 0 1 5 14 23 
  10001 – 15000 0 0 0 1 5 6 
Total 11 1 8 26 54 100 

  
Vid en skidresa är bra 
afterski och fest viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Tillgångar 
per månad 

2000-5000 
2 1 3 2 0 3 11 

  5001-8000 
4 3 

1
2 

1
2 

2
5 

4 60 

  8001-10000 3 1 4 6 6 3 23 

  10001-15000 0 1 1 3 1 0 6 

Total 
9 6 

2
0 

2
3 

3
2 

10 100 
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5.4.2.1 Kultur 

5.4.2.1.1 Kultur - Pris 
 

I denna tabell ser vi att många av de 
respondenter som svarat att kultur 
varken är viktigt eller oviktigt har 
samma uppfattning om priset. Det 
finns även en del som anser att kultur 
är viktigt dessa ändrar dock inte 
uppfattning om priset speciellt 
mycket. Nästan en tredjedel anser att 
priset är viktigt. Sammanfattningsvis    

 kan sägas att både pris och kultur 
 uppfattas som mer viktigt än oviktigt.  

5.4.2.1.2 Kultur - Tid 
 

Här ser vi att ju högre kulturen 
värderas, desto lägre värderas tiden. 
Ett tydligt exempel på detta 
framträder i rad fyra under kultur. 
Dessa respondenter värderar kulturen 
högt samtidigt som attributet tid inte 
alls är viktigt. 
  

 

5.4.2.1.3 Kultur - Bra åkning 
 

Kultur och bra åkning har en koppling 
till varandra. De allra flesta 
respondenter svarade att bra åkning är 
viktigt vid en skidresa. Det intressanta 
är att en stor del av de respondenter 
som anser att bra åkning är viktigt 
även anser att kultur är viktigt. Rutan 
med svaren kultur 4 och bra åkning 5 
fick överlägset störst andel svar. 

  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Kultur 2 0 2 0 4 6 

  3 1 3 24 13 41 

  4 0 9 25 12 46 

  5 0 3 2 0 5 

Total 1 17 51 29 98 

  Kort restid är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Kultur 2 1 4 1 0 6 

  3 4 19 14 3 40 

  4 16 21 7 3 47 

  5 1 2 1 1 5 

Total 22 46 23 7 98 

  Vid en skidresa är bra åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Kultur 2 0 0 0 4 2 6 
  3 4 0 5 13 19 41 
  4 5 1 3 9 30 48 
  5 2 0 0 0 3 5 
Total 11 1 8 26 54 100 
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5.4.2.1.4 Kultur - Afterski och Fest 
  

Till att börja med kan det konstateras 
att det var 10 respondenter som inte 
hade någon åsikt om bra fest och 
afterski. Vad detta kan bero på är 
svårt att säga men det är 10% som 
inte bryr sig om detta attribut. Det kan 
även konstateras att en tredjedel av 
respondenterna ser bra fest och 
afterski som mycket viktigt. Några 
skarpa mönster framträder dock inte. 
För att sammanfatta denna modell 
kan det påpekas att både kultur och 
bra fest och afterski anses ligga på 
den övre skalan av viktighet.   

 

5.4.2.2 Livsstil och Image  

5.4.2.2.1 Livsstil och Image - Pris 
  

Att döma av respondenternas svar är 
livsstil och image mindre viktigt. 
Priset värderas dock aningen högre. 
Nästan alla respondenter valde att 
svara 2 eller 3 på hur viktig livsstil 
och image är. Priset fick högre 
svarsfrekvens, där valde en stor 
majoritet att svara 3 eller 4. Detta 
betyder alltså att livsstil och image 
värderas som mindre viktigt medan 
pris anses viktigare. 

5.4.2.2.2 Livsstil och Image - Tid 
  

Attributet tid värderas lågt av 
respondenterna, nästan 70% ser tid 
som oviktigt eller mindre viktigt. 
Samma respondenter rankar livsstil 
och image som mindre viktigt eller 
mitt emellan.  

 

  
Vid en skidresa är bra afterski och fest 
viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Kultur 2 0 0 1 2 3 0 6 

  3 3 2 8 10 14 4 41 

  4 4 4 11 11 12 6 48 

  5 2 0 0 0 3 0 5 

Total 9 6 20 23 32 10 100 

  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Livsstil och 
Image 

 
1 1 1 2 1 5 

  2 0 6 24 9 39 

  3 0 8 21 14 43 

  4 0 2 4 5 11 

Total 1 17 51 29 98 

Kort restid är viktigt för mig 

  1 2 3 4 Total 

1 1 3 0 1 5 

2 10 21 6 2 39 

3 10 19 11 3 43 

Livsstil 
och 
Image 

4 1 3 6 1 11 

Total 22 46 23 7 98 
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5.4.2.2.3 Livsstil och Image - Bra åkning 
 

Av dem som rankat livsstil och image 
som viktigt anser nästan alla att även 
bra åkning är mycket viktigt. Denna 
trend blir lite svagare i och med att 
livsstil och image blir mindre viktigt. 
Det kan ändå konstateras att cirka 
hälften av alla respondenter anser bra 
åkning vara viktigt. Intressant är 
också det faktum at 11 personer (ca 
10%) tycker att bra åkning är helt 
oviktigt. 

 

5.4.2.2.4 Livsstil och Image - Afterski och Fest 
  

Lite mer än hälften av respondenterna 
anser att bra fest och afterski är 
mycket viktigt eller viktigt. Av dessa 
anser de flesta att livsstil och image är 
varken viktigt eller oviktigt. Det kan 
konstateras att livsstil och image är 
något som inte anses vara av större 
vikt, detta oberoende av inställningen 
till bra afterski och fest. 
 
 
 

5.4.2.3 Reslust och självbild 

5.4.2.3.1 Reslust och självbild - Pris 
  

Av dem som har en hög reslust 
värderas prisets betydelse relativt 
jämnt över svarsalternativ 3 och 4. 
Ungefär hälften av alla respondenter 
verkar vara villiga att resa i högre 
utsträckning. Detta kan kopplas till att 
dessa respondenter även anser att pris 
har en viss betydelse. 

 
 

  Vid en skidresa är bra åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Livsstil 
och  
Image 

1 
1 0 0 0 4 5 

  2 5 0 5 8 22 40 

  3 5 1 2 17 19 44 

  4 0 0 1 1 9 11 

Total 11 1 8 26 54 100 

  
Vid en skidresa är bra afterski och 
fest viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Livsstil 
och 
Image 

1 
1 1 1 1 1 0 5 

  2 4 2 12 7 11 4 40 

  3 4 2 7 13 18 0 44 

  4 0 1 0 2 2 6 11 

Total  
9 

6 20 23 32 10 100 

  Priset är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Reslust 
och 
självbild 

1 
0 0 0 1 1   2 0 2 7 1 10 

  3 0 7 21 8 36 
  4 1 6 18 14 39 
  5 0 2 5 5 12 
Total 1 17 51 29 98 
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5.4.2.3.2 Reslust och självbild - Tid 
 

Tid anses som mindre viktigt i 
relation till reslust och självbild. I takt 
med att svaren på rese- och 
självbildsfrågorna blir högre minskar 
tidens betydelse för respondenterna. 
Det framgår tydligt i rad 4 under 
reslust och självbild att flera 
respondenter anser tid vara av mindre 
betydelse. 

 

5.4.2.3.3 Reslust och självbild - Bra åkning 
 

Bland de respondenter som har en 
hög reslust anser majoriteten att bra 
åkning är viktigt eller mycket viktigt. 
Det är intressant att se hur högt 
resultat dessa har fått. Det kan alltså 
konstateras att de flesta 
respondenterna både har en hög 
reslust samt värderar bra skidåkning 
på högt. 

 

5.4.2.3.4 Reslust och självbild – Afterski och Fest 
 

De respondenter som har svarat 4 på 
frågor om reslust och självbild är 
utspridda på den övre halvan av bra 
fest och afterski. Det går inte att se 
något klart mönster hur 
respondenterna ställer sig till fest och 
afterski. Det kan dock konstateras att 
både hög reslust och bra afterski 
kommer på den övre halvan av 
respondenternas prioritering. 

 
 
 
 
 
 

  Kort restid är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Reslust 
och 
Självbild 

2 
1 4 3 2 10 

  3 8 18 7 3 36 

  4 10 19 10 1 40 

  5 3 5 3 1 12 

Total 22 46 23 7 98 

  Vid en skidresa är bra åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Reslust 
och 
Självbild 

1 
1 0 0 0 0 1   2 1 0 1 2 6 10 

  3 4 1 2 12 17 36 
  4 4 0 4 8 24 40 
  5 1 0 1 4 7 13 
Total 11 1 8 26 54 100 

  
Vid en skidresa är bra afterski och 
fest viktigt Total 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Reslust 
och  
Självbild 

1 
0 0 1 0 0 0 1 

  2 1 2 2 2 3 0 10 
  3 4 2 6 6 15 3 36 
  4 3 1 10 11 9 6 40 
  5 1 1 1 4 5 1 13 
Total 9 6 20 23 32 10 100 
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5.4.2.4 Social Klass 

5.4.2.4.1 Social klass - Pris 
  

Det finns en viss variation bland de 
respondenter som anser sig tillhöra en 
speciell social klass eller inte. 
Majoriteten anser sig inte tillhöra 
någon speciell klass. Det finns dock 
en grupp som anser sig tillhöra en 
social klass, och en grupp som inte 
gör det. De som ansett sig tillhöra en 
social klass, har värderat priset som 
viktigare än de som inte gör det.  
 

5.4.2.4.2 Social klass - Tid 
 

Majoriteten av respondenterna anser 
sig inte höra till någon speciell social 
klass. I denna majoritet rankas tid 
jämt på den undre halvan av skalan. 
Detta innebär att respondenterna inte 
kan kategoriseras till en speciell social 
grupp samt att dessa anser tid vara ett 
mindre viktigt attribut. 

 

5.4.2.4.3 Social klass - Bra åkning 
 
 

Det blir återigen tydligt att bra åkning 
är viktigt vid en skidresa. En tredjedel 
av respondenterna som anser sig 
tillhöra en social klass anser också att 
bra skidåkning är viktigt eller mycket 
viktigt. Majoriteten av respondenterna 
återfinns bland dem som inte anser 
sig höra till någon speciell social 
grupp och dessa värderar bra 
skidåkning som viktigt eller mycket  

 viktigt.  
 

 
 
 
 
 
 

Priset är viktigt för mig 

  1 2 3 4 Total 

1 0 2 0 1 3 

2 1 4 9 5 19 

3 0 8 24 15 47 

4 0 3 17 7 27 

Social 
Klass 

5 0 0 1 1 2 

Total 1 17 51 29 98 

  Kort restid är viktigt för mig Total 

  1 2 3 4   
Social  
Klass 

1 
2 0 1 0 3 

  2 2 14 1 2 19 

  3 13 15 15 3 46 

  4 5 17 4 2 28 

  5 0 0 2 0 2 

Total 22 46 23 7 98 

  Vid en skidresa är bra åkning viktigt Total 

  1 2 3 4 5   
Social  
Klass 

1 
1 0 0 0 2 3 

  2 3 0 1 5 10 19 
  3 5 1 3 15 23 47 
  4 2 0 4 6 17 29 
  5 0 0 0 0 2 2 
Total 11 1 8 26 54 100 
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5.4.2.4.4 Social klass - Afterski och Fest 
 
 

Flest antal respondenter per ruta 
återfinns bland dem som svarat 5 på 
bra fest och afterski samt 3 på frågor 
rörande social klass. De flesta 
respondenterna återfinns på de övre 
halvorna av både attributet och den 
psykografiska egenskapen. 

  
Vid en skidresa är bra afterski och fest 
viktigt Totalt 

  1 2 3 4 5 
Ingen 
åsikt   

Social 
Klass 

1 
1 0 1 1 0 0 3 

  2 3 2 2 4 6 2 19 
  3 3 2 12 10 14 6 47 
  4 2 2 5 7 11 2 29 
  5 0 0 0 1 1 0 2 
Total 9 6 20 23 32 10 100 
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6. Analys och diskussion 

Analysen är indelad i två delar. Först analyseras köpbeslutsprocessen som delsyftet 

behandlar. Efter det följer analys av huvudsyftet som handlar om de personliga 

egenskapernas eventuella samband med en skidresas olika attribut. 

6.1 Beslutsprocessen vid köp av skidresa 

Analysen nedan är uppbyggd efter beslutsprocessens olika faser. Vi kommer under analysen 

att blanda teori och empiri med egna diskussioner.  

 
Kotlers modell av en konsuments beslutsprocess börjar med en fas som kallas ”need 
recognition”. I denna fas känner konsumenten ett begär eller behov som denne vill fylla. I vår 
studie är detta behov en skidresa till Alperna och respondenterna som svarat att de vill åka till 
Alperna befinner sig därmed den i första fasen.  
 
Den andra fasen i modellen är ”information search”, och i denna söker konsumenten 
information om tjänsten på olika sätt, aktivt eller passivt. Som vi kan se i diagrammen 5.1 och 
5.2 söker de respondenter som varit i alperna tidigare mer aktivt efter information än de som 
inte varit där. Det kan finnas flera möjliga orsaker till att informationssökandet skiljer sig 
mellan grupperna. Ett möjligt scenario är att de respondenter som varit i Alperna tidigare har 
skaffat sig värdefulla erfarenheter. Dessa erfarenheter kan då innebära att de i större 
utsträckning vet vad de vill ha och vad de ska söka efter, jämfört de respondenter som inte 
varit i Alperna. För dessa erfarna respondenter borde informationssökandet vara av större vikt 
och därför görs det mer aktivt. I det andra steget nämner Kotler även att informationen kan 
komma från olika källor, dessa kan t.ex. vara personliga, offentliga eller kommersiella. I 
diagrammen 5.3 och 5.4 kan vi se att det de respondenter som har varit i Alperna vet mer om 
vilka aktörer som finns på skidresemarknaden än de som inte har varit där. En möjlig grund 
till detta är att de respondenter som har varit i Alperna fått personlig information från andra 
medresenärer och gäster som i sin tur har många erfarenheter att dela med sig av. Det kan 
också vara så att respondenterna på plats i Alperna har lagt märke till andra svenska 
charterföretag som funnits på samma ort. Detta kan vara i form av både kommersiella och 
offentliga källor som t.ex. bussar, guider och annonsering.  
 
I den tredje fasen, ”evaluation of alternatives” skriver Kotler att konsumenten utvärderar de 
olika alternativen som finns tillgängliga. Konsumenten gör detta för att finna det alternativ 
som på bästa sätt uppfyller de behov som vi pratade om i första fasen. Resan måste helt enkelt 
innehålla de av kunden efterfrågade attributen. I diagrammen 5.5 och 5.6 framgår det att båda 
grupperna till stor del vill ordna sin resa på egen hand. Denna åsikt är dock lite starkare hos de 
respondenter som har besökt Alperna tidigare. Diagrammen 5.7  och 5.8 visar en ännu 
tydligare bild av denna tendens. I dessa diagram framgår det att respondenter som aldrig varit 
i Alperna hellre köper en paketresa. Kan det vara så att de flesta respondenter i utgångsläget 
gärna plockar ihop sin egen resa för att på så sätt kunna få den ultimata resan som passar de 
personliga behoven bäst? Varför är då respondenter som aldrig har besökt villigare att köpa 
paketresor? Kan det helt enkelt vara så att denna brist på erfarenhet gör att de inte anser sig 
veta vilken typ av skidresa till Alperna som passar dem bäst?  
 
Den fjärde fasen kallas ”purchase decision”, enligt Kotler tar konsumenten sitt köpbeslut i 
denna fas. Då all information har samlats och bearbetats är det framförallt två faktorer som 
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anses som viktiga. Dessa är andra personers åsikter och oförutsedda händelser. Zeithaml et.al. 
menar att ett köpbeslut oftast anses som något väldigt komplext och kan skilja sig en hel del 
beroende på vad som köps. De skriver även att ett köp av en resa anses som komplicerat. I 
diagrammen 5.9 och 5.10 kan vi se hur viktigt det är med andra personers åsikter. Båda 
grupperna har en kraftig majoritet som värderar sina vänners åsikter högt. Vi ser dock en liten 
skillnad mellan de som varit i Alperna och de som inte varit där. De som har varit där verkar 
lyssna än mer på sina vänner vid köp av skidresa än de som inte har varit där. Detta kan 
eventuellt förklaras med att de som har varit i Alperna umgås i sociala kretsar där andra 
personer också har besökt Alperna. På så sätt blir dessa vänners kunskap och erfarenheter 
viktiga faktorer i beslutsfattandet. I diagrammen 5.11 och 5.12 får vi reda på att impulsköp av 
resor inte hör till vanligheterna. Detta tror vi till stor del beror på att en resa faktiskt är väldigt 
komplex och innehåller flera olika attribut som alla ska värderas och jämföras. En liten 
skillnad mellan grupperna träder dock fram även här, de som varit i Alperna verkar vara lite 
mer positiva till impulsköp av resor än de som inte varit.  
 
Det femte och sista steget handlar om hur kunden utvärderar om behovet blev tillfredställt 
eller inte. Detta är en fas som vi inte har inkluderat i vår studie, anledningen till detta är att vi 
fokuserat på processen som leder fram till köpbeslutet.  
 
En annan modell som beskriver konsumentens beslutsprocess fokuserar på hur konsumenter 
utvärderar tjänstens attribut. Denna modell är skapad av Kotler i samarbete med Keller och 
den är intressant att koppla till den ovan beskrivna beslutsprocessen. Även denna modell 
innehåller fem olika faser. Dessa faser är i tur och ordning; totala fasen, medvetandefasen, 
övervägningsfasen, valfasen och beslutsfasen. Till den första fasen räknas alla aktiva företag 
på marknaden in. I vår studie påverkar denna fas inte respondenterna. Nästa fas innehåller alla 
aktörer som konsumenten känner till. Tredje fasen går ut på att konsumenten väger de olika 
aktörerna och dess tjänsters attribut mot varandra. Detta är något som båda grupperna verkar 
se som viktigt. I fjärde fasen skaffar sig kunden ytterligare information för att gallra fram den 
bästa tjänsten. Femte fasen utgör beslutet. Redan i andra fasen kan vi se att det uppstår en 
skillnad mellan de respondenter som varit i Alperna och de som inte varit där. Här kunde vi se 
att de respondenter som varit i Alperna tidigare hade ett större medvetande om vilka aktörer 
som fanns på skidresemarknaden. Denna grupp bör då ha ett större urval av aktörer att 
utvärdera i den tredje fasen vilket i sin tur bör medföra att dessa konsumenter har en större 
chans att finna en resa med de rätta attributen. För ett reseföretag som misslyckats med 
marknadsföringen kan utgallringen betyda att de inte ens kommer med till den tredje fasen 
och har således ingen större chans att få sålt sina resor.  
 
Som sammanfattning till studenternas beslutsprocess vid köp av en skidresa till Alperna kan 
vi konstatera att skillnaderna mellan de som har varit där och de som inte har varit där förut är 
relativt stora. 

6.2 Personliga egenskapers inverkan på värderingen av en 
skidresas attribut 

För att underlätta för läsaren har vi delat in analysen nedan i fyra delar. De olika delarna 

bygger på skidresans attribut. Dessa attribut kommer att presenteras i följande ordning: pris, 

tid, skidåkning, samt fest och afterski. Varje attribut kommer att jämföras mot de olika 

demografiska och psykografiska egenskaperna. För att undvika onödiga upprepningar har vi 

valt att presentera de teorier som berör attributen i början av respektive del. Teorin avseende 

attributen skidåkning och fest/afterski finns sammanfattad under en och samma rubrik. 
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6.2.1 Pris 

Inom ämnet mikroekonomi skriver Axelsson om priselasticitet och inkomstelasticitet. Båda 
har att göra med hur efterfrågan på varor och tjänster ändras i takt med att inkomsten eller 
priset varierar. När priset ökar sjunker normalt sett efterfrågan samtidigt som den oftast ökar 
när priset sjunker. En större inkomst, innebär också vanligtvis ökad efterfrågan, samtidigt som 
den minskar vid lägre inkomst. Dock finns det en skillnad beroende på vilken typ av vara som 
är i fokus. De två varor som presenterades i teorin är nödvändighetsvaror och lyxvaror. Vissa 
nödvändighetsvarors efterfrågan minskar om inkomsten ökar. Skidresor tillhör dock en 
kategori där efterfrågan bör öka när inkomsten gör det. Engel skriver vidare att priset kan 
fungera som ett slags hjälpmedel när kunden vill värdera en vara eller tjänst. Med andra ord är 
priset en del av produktkunskapen som hjälper kunder att värdera produkter och tjänster.  

6.2.1.1 Demografiska egenskaper  
Priset ses generellt inte som något oviktigt. Det största antalet studenter ställer sig neutrala till 
prisets betydelse, men många anser även att det stämmer bra att priset är viktigt. Enligt Kotler 
skiftar behov och prioriteringar efter ålder, men i vår undersökning verkar inte prisets 
betydelse påverkas så mycket av den utan fördelas oberoende av hur gamla studenterna är.  
Majoriteten av respondenterna i denna undersökning är mellan 19 och 23 år och även om de 
flesta av dessa varken tycker att priset är viktigt eller oviktigt, stämmer många bra in på att 
priset har betydelse. Ser vi till genus, så anser en lite större procentuell del av kvinnorna än av 
männen att priset är viktigt, vilket skulle stämma med Solomons teorier om att kön kan 
påverka konsumtionsvanor. Dock finns inga markanta skillnader mellan könen och 
inställningen till pris som attribut. Detta skulle kunna bero på att skillnader mellan män och 
kvinnor idag inte är speciellt stora. Vi tror att livssituationen spelar större roll än genus i 
denna fråga. Sambandet mellan ekonomiska tillgångar per månad och åsikterna om prisets 
betydelse är inte så starkt som det kanske var väntat med tanke på vad teorin säger om hur 
inkomsten kan spegla priskänsligheten. Med tanke på det relativt svaga sambandet mellan 
tillgångar per månad och prisets betydelse verkar alltså inte Axelssons teorier om 
priskänslighet kunna appliceras speciellt bra. Studenterna verkar inte vara speciellt 
priskänsliga, trots att merparten bara har en tillgång på mellan 5001 och 8000 kr per månad. 
Detta tror vi kan bero på att studenter konsumerar och lever utan att tänka överdrivet mycket 
på priser så länge pengar finns, och att de sedan tvingas justera sitt levnadssätt efter hur 
ekonomin ser ut i slutet av månaden. Med andra ord menar vi att studenter kanske kan ses 
som en typ av livsnjutare som är bra på att leva i nuet.  
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att studenter enligt dem själva, bryr sig mycket mindre om 
priset än vi trodde. Det är svårt att avgöra om studenternas demografiska egenskaper ovan 
starkt påverkar deras inställning till priset, då det inte finns några jättetydliga samband i någon 
av jämförelserna. Studenterna är inte priskänsliga till en stor grad, men priset är definitivt inte 
heller obetydligt. Detta, oavsett vilka demografiska kunskaper i form av ålder, kön, eller 
tillgångar per månad som studenterna har. 

6.2.1.2 Psykografiska egenskaper 
Kultur förefaller inte vara något som påverkar inställningen till priset speciellt mycket. Priset 
tycks vara mer betydande än inte, även om få studenter tycker att det är jätteviktigt oavsett 
graden hur kultur värderas. Respondenterna har inte rangordnat livsstil som viktigare än 
priset. Reslusten och självbilden värderas högt hos majoriteten av studenterna. Endast ca tio 
procent av studenterna finns lågt på skalan avseende värderingen av reslust och självbild. Det 
intressanta här är att en större del av dem som rangordnar reslust och självbild högt värderar 
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prisets betydelse högt än de som rankat reslust och självbild lägre. Priset tycks alltså betyda 
mer för studenter med större reslust och självbild. Få studenter anser sig tillhöra en social 
klass, men de få som anser att de gör det, har också rangordnat prisets betydelse högre än de 
flesta andra. Reslusten och självbilden är generellt sett stor bland våra respondenter. Studenter 
tycks alltså vara en kundgrupp som på det stora hela vill resa. Detta kan indikera på att de är 
en grupp som ser sig själva som äventyrliga och aktiva, vilket enligt Moutinho kan ha att göra 
med självförverkligande och hur man vill uppfattas med tanke på hur man väljer att spendera 
sin fritid. Att priset anses som viktigare bland studenterna med en hög värdering av reslust 
och självbild, skulle kunna visa på att priset fungerar som en del av produktkunskapen. Vår 
tanke är att studenter som reser mera därför är bättre pålästa på en resas egenskaper där pris 
ingår som en del av produktkunskapen och att detta kan vara förklaringen till sambandet 
mellan reslust och prisets betydelse. Inom ramarna för självbild skriver Engel att personlighet 
är vad som gör någon unik mot omgivningen. Samtidigt menar Moutinho att olika resor 
indikerar på olika typer av självbild. Kan det vara så att de studenter som värderar reslust och 
självbild högt också är samma typ av personer som värderar priset vid resor? De flesta 
respondenter värderar reslust och självbild högre än priset, även om det inte direkt ses som 
oviktigt. I teorin menar Engel att Social klass har mycket att göra med vilken typ av yrke en 
person har. Nära kopplat till detta är också inkomsten, som Solomon anser social klass kan 
härledas till. Merparten respondenter anser sig dock inte tillhöra någon social klass som skulle 
innebära att de oftast umgås med studenter som läser samma sak eller har likadan ekonomisk 
situation som dem. Vi anser ändå att studenter i sig kan ses som en social klass även om de 
inte läser samma program. Att de som ansett sig tillhöra en social klass även tycks tycka att 
priset spelar större roll kan ses som ett faktum som styrker teorin om att det finns ett samband 
mellan social klass och inkomst eller som i detta fall, betydelsen av priset.  

6.2.2 Tid 

Enligt Engel värderar vissa konsumenter idag sin fritid lika högt som pengar. Det finns många 
personer med höga inkomster som lever i tidsbrist, dessa personer tenderar att spendera 
mycket pengar på sin fritid för att på så sätt maximera upplevelsen av just denna. Några andra 
aspekter som Engel lyfter fram angående tid är att det är en begränsad resurs samt att hur man 
spenderar tiden är väldigt individuellt. Det faktum att det endast finns 24 timmar på ett dygn 
gör att alla har samma tillgång till tid. En vanlig dag kan med hjälp av tiden delas in i tre olika 
delar. Dessa delar är betald tid, måste tid och fritid. En annan sak som lyfts fram i teorierna är 
att det finns vissa tjänster som tar mer tid i anspråk än andra när de ska konsumeras, 
populariteten av dessa är beroende av konsumenternas tidsbudget. Avslutningsvis påpekar 
Engel att hur en person använder sin fritid speglar dennes personlighet och livsstil. Demand 
menar att en konsument tenderar att välja transportmedel utifrån både tidsbudget samt hur 
högt denne värderar tid. 

6.2.2.1 Demografiska egenskaper 
När det gäller attityder som grundas i de demografiska egenskaperna och riktas gentemot 
attributet kort restid kan vi se att de yngre respondenterna inte alls värderar detta speciellt 
högt. De äldre respondenterna ser däremot detta som viktigt eller mycket viktigt. Majoriteten 
av respondenterna värderar kort restid lågt. Kan det vara så att studentens möjlighet att fördela 
sitt dygn relativt fritt gör att de värderar detta attribut så lågt? Toerierna visar hur begränsad 
tid är som resurs. Om en person får möjlighet att själv fördela sina olika tidsdelar kan det 
innebära en omfördelning som i sin tur kan skapa mer fritid under vissa perioder. Vi tror att 
en student i stor utsträckning kan välja när betald tid (skola), måste tid och fritid ska äga rum. 
Kotler skriver att olika åldrar kan innebära olika prioriteringar. Detta kan förklara de äldre 
respondenternas avvikelse, det kan helt enkelt vara så att de har olika prioriteringar som gör 
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att de värderar detta attribut mycket högre. Angående kön är det svårt att se någon direkt 
skillnad i värderingen av attributet. Även om Solomon skriver att det på grund av kön kan 
uppstå skillnader mellan hur någon förväntas bete sig uppstod ingen större skillnad mellan 
männens och kvinnornas prioritering av kort restid. Detta kan eventuellt förklaras av den 
jämlikhet som råder mellan män och kvinnor idag. Svaren på denna fråga hade nog skilt sig 
en hel del mellan grupperna, om den hade ställts för femtio år sedan. Inkomsten påverkar inte 
värderingen av kort restid nämnvärt. De flesta inkomstgrupper värderar detta lågt. Engel 
skriver att det finns personer med hög inkomst som lever i tidsbrist, detta verkar dock inte 
vara fallet för de respondenter som har högre inkomst. Om respondenterna med högre 
inkomst jobbar för denna borde kort restid värderas högre. Det kan dock vara så att dessa 
respondenter erhåller ekonomiskt stöd från föräldrar eller liknande och då minskar knappast 
andelen fritid som en konsekvens av denna inkomst.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att åldern verkar vara den demografiska egenskap 
som starkast påverkar respondenternas attityd gentemot attributet kort restid. Som vi tidigare 
diskuterat tror vi att åldersskillnader innebär olika prioriteringar i livet. Detta är knappast 
någon revolutionerande upptäckt men faktum kvarstår. Av de tre demografiska egenskaperna 
ålder, kön och inkomst visar denna studie att ålder är den faktor som starkast påverkar 
attityden gentemot kort restid. 

6.2.2.2 Psykografiska egenskaper 
Vid jämförelse av den psykografiska egenskapen kultur och attributet kort restid ser vi ett 
tydligt mönster. Ju högre respondenterna värderar kultur desto lägre värderas kort restid. Sett 
till respondenternas svar verkar det finnas ett samband mellan värderingen av kultur och kort 
restid. Enligt Engel handlar kultur om traditioner, värderingar, idéer och karaktärsdrag. Han 
skriver samtidigt att det sätt som en person använder sin fritid på speglar dennes personlighet 
och livsstil. Dessa två teorier kan förklara varför värderingen av kort restid blir mindre viktigt 
ju högre kultur värderas. Båda variablerna speglar en typ av livsstil och personlighet, desto 
mer fritid som används till den kulturella delen desto mindre viktigt blir det med kort restid. 
Det verkar helt enkelt vara så att en person som gillar kultur värderar andra saker högre än 
kort restid.  
 
Livsstil och image påverkade inte värderingen av kort restid nämnvärt. Det visade sig att båda 
dessa variabler värderades lågt och utan något starkare samband. Solomon menar att livsstil 
handlar om hur människor vill bli uppfattade av andra och att det i slutändan handlar om att 
människan är vad hon gör. Att livsstil och image rangordnas så lågt är överraskande. 
Möjligtvis kan det vara så att detta är en fråga som är svår att få ett ärligt svar på. En person 
kanske vill se sig själv som mer självständig och opåverkad än vad denne egentligen är och 
därför blir prioriteringen av denna egenskap låg. Det kan naturligtvis även vara så att 
studenter är självständiga individer som inte värderar karriär och status så högt. Som denna 
studie faktiskt visar kommer till exempel kultur och reslust högre upp på prioriteringslistan. 
 
Enligt svaren från enkäterna värderar respondenterna resande och personliga värderingar högt. 
Tabellen visar hur antalet respondenter som värderar kort restid lågt växer i takt med att 
svaren på rese och självbildsfrågorna ökar. Teorierna säger att en tjänst som är tidskrävande 
varierar i popularitet beroende på konsumenternas tidsbudget. Enligt denna tabell och det 
mönster som framträder verkar detta stämma. Respondenter som inte såg kort restid som 
viktigt hade desto större reslust. Detta tolkar vi som att dessa personer har en bra tidsbudget 
som i sin tur skapar en större reslust. Enligt Demand väljer personer transportmedel utifrån sin 
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tidsbudget. Vi frågar oss då om studenter med en positiv tidsbudget väljer ett transportmedel 
som tar längre tid men kanske erbjuder andra fördelar? 
 
Social klass verkar inte påverka attityden gentemot kort restid nämnvärt. För det första anser 
en majoritet av respondenterna att de inte tillhör någon speciell social klass. För det andra 
värderas kort restid lågt av de flesta respondenter oavsett social klass. Med social klass menar 
Engel människor som delar samma värderingar, intressen och beteende. Att studenter till en 
viss grad umgås med varandra framgår av tabellen som visar att majoriteten varken instämmer 
eller nekar till att de umgås med någon speciell social klass. Detta förklarar dock inte det 
uteblivna sambandet mellan social klass och kort restid. Vi kan inte finna någon vettig 
förklaring till detta utan bara konstatera att den psykografiska egenskapen social klass inte 
påverkar respondenternas attityd till kort restid.  
 
Vi kan sammanfatta de psykografiska egenskapernas påverkan av attityder gentemot attributet 
kort restid med att konstatera att egenskaperna kultur och reslust/självbild visade upp de 
starkaste sambanden med respondentens värdering av kort restid. Detta kan till stor del 
förklaras med hjälp av teorierna och det är intressant att se hur dessa två egenskaper påverkar 
attityden. Det som förvånade var den låga rangordning av livsstil och image samt social klass 
fick av respondenterna. Dessa två egenskaper ses enligt teorierna som starka egenskaper och 
utgör en stor del av en persons personlighet. Vad denna låga rangordning beror på är svårt för 
oss som författare att svara på men som vi diskuterade tidigare kan det vara svårt att få helt 
korrekta svar på denna typ av frågor. Det kan också vara så att frågorna trots det höga värdet i 
faktoranalysen inte riktigt mätte vad de var ämnade att mäta. Eller kan det helt enkelt vara så 
att dagens studenter värderar reslust och kultur betydligt högre än livsstil och image eller en 
speciell social tillhörighet. Att döma från denna studie antar vi att det kan vara så. 

6.2.3 Attributen skidåkning och fest/afterski 

Kotler förklarar attribut som egenskaper hos produkter eller tjänster. Beroende på vilka 
attribut som en vara eller tjänst indikerar på att innehålla, uppfattas det på olika sätt av 
konsumenten. Kotler exemplifierar Mercedes Benz, som valt att framhäva attribut som t ex 
dyr och lyxig i frågan om sina bilar. Solomon talar om attribut som karaktärsdrag hos 
produkter och Engel menar att attributen hos varor och tjänster är något som konsumenter 
utvärderar och som påverkar köpbeslutet i slutskedet.  
 
De attribut förutom tid och pengar som berörs i denna uppsats är skidåkning, samt fest och 
afterski. Eftersom inte specifik teori har hittats gällande dessa två attribut, har vi valt att 
placera dessa dem under en gemensam rubrik. 

6.2.3.1 Skidåkning mot demografiska egenskaper 
Oavsett ålder anser en stor del av våra respondenter attributet skidåkning viktigt vid en 
skidresa. De få som har angett att skidåkning som attribut inte är viktigt, befinner sig dock 
alla i det lägsta åldersintervallet. Det kan vara svårt att konstatera något ur detta, då över 
hälften av våra respondenter ligger inom åldersintervallet 19-23 år. En möjlig anledning 
skulle kunna vara att några av de yngre helt enkelt åker på skidresor för andra attribut än 
skidåkning som t ex fest eller bergsklättring. De mest intressanta skillnaderna som visat sig 
med tanke på genus är att män till större grad anser skidåkning som ett viktigt attribut än 
kvinnor. Solomon skriver precis som empirin visat om faktumet att konsumtionsvanor kan 
skilja sig beroende på kön. En annan intressant koppling kan vara till samma mans teorier 
som talar om skilda konsumtionsvanor och förväntningar beroende på kön. Kan det vara så att 
män till en större grad har förväntningarna på sig att vara duktiga åkare än kvinnor? Ser vi till 
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de ekonomiska tillgångarna per månad så finns det en större spridning på åsikterna om 
skidåkningens betydelse bland de studenter som har tillgångar mellan 2000 och 5000 kronor 
per månad jämfört med dem som har större tillgångar per månad. Varför det ser ut så förstår 
vi inte riktigt. En tanke kan vara att studenter med färre tillgångar per månad helt enkelt har 
rest mindre, inte är så världsvana och därför svarar mer olikt i denna fråga med en slags 
saknad av erfarenhet som förklaring. 
 

Generellt sett så anser de flesta av våra respondenter att skidåkningen som attribut har en stor 
betydelse vid en skidresa. Dock finns det vissa skillnader i mönstren beroende på 
respondenternas egenskaper.  
 

6.2.3.2 Skidåkning mot psykografiska egenskaper 

Ett samband mellan skidåkning och kultur tycks finnas då flertalet studenter anser både att 
skidåkning och att kultur är viktigt för dem. Angående livsstil och är det intressanta att de som 
har rangordnat denna variabel lägre, också anser sig värdera skidåkning som attribut mindre 
viktigt. Ett samband finns också bland dem som har rangordnat reslust och självbild högt, då 
de också värderar skidåkning högt. Dessa konstateranden tyder på att både livsstil, samt 
reslust och självbild har mycket att göra med skidåkning som attribut och att variablerna 
enligt våra respondenter följer varandra. Oavsett om respondenterna anser sig tillhöra en 
social klass eller inte, tycker majoriteten att skidåkning är ett viktigt eller mycket viktigt 
attribut vid en skidresa.  
 
De flesta respondenterna anser att skidåkning är ett viktigt eller mycket viktigt attribut 
angående skidresor. Samband finns både gällande kultur, livsstil, samt reslust och självbild. 
Engel menar att en del av kultur har att göra med hur värderingar ser ut. Här tycks de som 
värderar kultur alltså också värdera skidåkning som attribut. Det intressanta med livsstilen 
som psykografisk faktor, är att de som har rangordnat livsstil lågt, också rangordnat attributet 
skidåkning som mindre viktigt. Kan en möjlig orsak kan vara att skidåkning faktisk skulle 
kunna ses som en form av livsstil? Det skulle på så sätt, kunna förklara varför de som inte 
anser att livsstil är viktigt, inte heller rangordnar skidåkning som speciellt viktigt. Solomon 
skriver om att ”man är vad man konsumerar”. Moutinho är inne på samma resonemang när 
han kopplar självbild till resande och menar att turister konsumerar semesterresor som de vill 
bli identifierade med. Detta är enligt honom viktigt vid bedömande av turisters 
semesterbeteende. Ett möjligt scenario är att det finns ett samband mellan denna teori och att 
studenter värderar skidåkning högt. Vi menar att en student som värdesätter saker som 
skidåkning kan ses som aktiv och sund, med andra ord kan det vara möjligt att detta kan ha att 
göra med hur någon vill förknippa sin självbild med att vara aktiv och äventyrlig. Detta skulle 
också kunna appliceras på Engels teori angående livsstil, där han menar att den kan ha att göra 
med hur någon vill uppfattas av andra, och att detta i slutändan kan spegla hur tid och pengar 
spenderas. En del av orsaken till att vissa värderar saker som skidåkning högt kan alltså ha 
med vilken image någon vill indikera att han eller hon har. Det verkar inte finnas något tydligt 
samband mellan vilka studenter som anser sig tillhöra en viss social klass och vilka studenter 
som värderar skidåkningsattributet högt. Engel skriver om att gemensamma värderingar och 
intressen ofta kan indikera på en social klass. Här ser vi dock inga tydliga spår av detta.  

6.2.3.3 Fest och afterski mot demografiska egenskaper 
De flesta respondenter oavsett ålder värderar attributet bra fest och afterski som relativt 
viktigt. Det går inte att se något tydligt mönster mellan olika åldrar och inställningen till bra 
fest och afterski. De respondenter som ansåg att bra fest och afterski inte alls var viktigt hör 



Analys och diskussion 

 48 

hemma i de lägre åldersgrupperna. Teorierna säger att ett attribut är något som konsumenten 
använder sig av för att utvärdera tjänsten. Tydligen är det väldigt varierande hur just attributet 
bra fest och afterski används för att utvärdera en skidresa. Vid jämförelse mellan hur kvinnor 
och män värderar bra fest och afterski på en skidresa uppstår en liten skillnad. Teorierna säger 
att män och kvinnor kan ha olika förväntningar på sig angående konsumtionsvanor. De säger 
också att det kan finnas skillnader i mängd av konsumtion. Enligt tabellen värderar kvinnor 
bra fest och afterski högre än män. Detta kan betyda att kvinnor inte är lika fokuserad på just 
skidåkningen utan ser helheten som viktigare. Att det finns möjlighet till bra fest och afterski 
verkar alltså vara något som krävs för att kvinnorna ska trivas på skidorten. Det verkar som att 
de med större ekonomiska tillgångar per månad värdesätter bra fest och afterski högre. Kotler 
tar upp Mercedes som ett exempel på hur attribut kan få en produkt att framstå som lyxig. 
Axelsson och Holmlund påpekar att inkomstelasticiteten kan påverka efterfrågan av en vara i 
takt med att inkomsten ändras. Enligt vår studie verkar det helt enkelt vara så att de med god 
inkomst har råd att värdera bra fest och afterski högre än de med låg inkomst.  
 
Sammanfattningsvis ser vi att attributet fest och afterski inte har något starkare samband med 
respondenternas ålder. Kvinnor verkar däremot värdera fest och afterski högre än männen. 
Detta gäller även för respondenterna som har störst ekonomiska tillgångar per månad, som 
också värderar detta attribut högt. 

6.2.3.4 Fest och afterski mot psykografiska egenskaper 
Sambandet mellan egenskapen kultur och attributet bra fest och afterski är inte starkt men det 
finns. Vi kan konstatera att båda faktorerna hamnar på övre halvan av värderingsskalan. Detta 
borde alltså innebära att de som uppskattar kultur också uppskattar bra fest och afterski. Med 
tanke på Solomons teorier om kultur och semesterritualer verkar detta troligt. Solomon menar 
att människor ofta tar ett steg tillbaka och beter sig på ett unikt sätt just under semestern. Vår 
personliga erfarenhet säger att personer som åker på charter ofta släpper lös lite extra på 
fester. Vi tror att detta, för semestern unika beteende kan kopplas till Solomons tankar om 
semesterritualer. Dessa ritualer kanske skapas just för att personerna befinner sig på semester 
långt från vardagslivet och alla måsten. Detta är en sorts semesterkultur och tabellen visar 
tydligt hur de som uppskattar kultur även uppskattar bra fest och afterski på en skidresa. 
Livsstil och imagens relation till attributet bra fest vid en skidresa är svagt. Dessa två faktorer 
verkar alltså inte ha något större samband med varandra. Det går inte att se något mönster i 
hur livsstil och image påverkar attityden mot bra fest och afterski. Respondenterna verkar 
överlag tycka att bra fest och afterski är viktigt oavsett hur de värderar livsstil och klass. Det 
blir därför svårt att diskutera och analysera detta samband.  
 
Både reslust och självbild samt bra fest och afterski är högt värderade av respondenterna. Det 
är dock intressant att se hur åsikterna om bra fest och afterski sprids ut på den övre halvan av 
skalan då intresset för reslust och självbild stiger. Vi har nämnt teorierna som berör attribut 
tidigare men det verkar som att en tjänst bedöms utifrån dess attribut. Tendensen vi kan se i 
denna tabell är att ju viktigare resandet och självbilden blir desto mindre viktigt verkar bra 
fest och afterski vara. Är det då så att den positiva attityden till attributet bra fest och afterski 
minskar i takt med att reslust och självbild ökar. Moutinho skriver att en turist har olika typer 
av självbilder som denne vill bli kopplad till. Det finns en vanlig självbild och en ideal 
självbild. Kan det vara så att dessa självbilder är olika beroende på hur stark reslust en pesron 
har? En person med stark reslust kanske hellre vill bli kopplad till en självbild som tyder på 
stor reslust än t ex t ex stort intresse för fest.  
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Respondenterna som svarat att de inte tillhör någon speciell social klass återfinns jämt 
fördelade på den övre halvan av hur de värderar bra fest och afterski. Detta visar att de flesta 
studenter inte anser sig tillhöra någon speciell grupp men de har ändå olika värderingar av hur 
viktigt det är med bra fest och afterski. Engel menar att personer som tillhör en social klass 
ofta delar samma värderingar och intressen. Vi frågar oss om det kan vara så att de 
respondenter som svarat att de inte tillhör någon speciell social klass faktiskt tillhör någon typ 
av social grupp i alla fall.  Det skulle kunna förklara det faktum att inställning till bra fest och 
afterski trots allt skiljer sig mellan dessa respondenter.  
 
Sammanfattningsvis visar de psykografiska egenskaperna att kultur och semesterritualer har 
ett samband med värderingen av bra fest och afterski. Detta är intressant att veta eftersom det 
också verkar som att många studenter värderar just kultur högt.  
 
Även reslust och självbild hade ett samband, ju mer reslust desto mindre intresse för bra fest 
och afterski. Detta kan betyda att de med riktigt stark reslust har andra prioriteringar och 
attityder än de som har en stor reslust. Det är en viktig kunskap som kan hjälpa ett 
skidreseföretag att leda kunden mot rätt resmål. De andra två psykografiska egenskaperna 
hade inte lika stort intryck på respondenternas attityder gentemot bra fest och afterski.



Slutsats 

7. Slutsats 

Detta kapitel följer samma struktur som analysen. Det inleds med slutsatser rörande delsyftet 

och följs av slutsatser angående huvudsyftet. I slutet kopplas dessa till vår egen modell som 

skapats utifrån teorierna.  

7.1 Beslutsprocessen 

Delsyftet till denna studie är att ”undersöka om beslutsprocessen angående köp av skidresor 
till Alperna skiljer sig mellan studenter som har varit där förut och vill åka tillbaka mot dem 

som inte varit där men vill åka dit”. 
 
Vi vill börja med att kommentera att det är roligt och intressant det är att så många studenter 
ställer sig positiva till att åka på en skidresa till Alperna. Vi har även funnit vissa skillnader i 
beslutsprocessen för dessa två grupper. Några konkreta skillnader som vi vill lyfta fram är att: 
 
• De som har varit i Alperna söker mer aktivt efter information än de som inte varit där.  
• De som har varit i Alperna har bättre kunskap om marknadens olika aktörer än de som 

inte varit där. 
• De som har varit i Alperna är mer villiga att ordna sin resa på egen hand än de som inte 

varit där.  
• De som har varit i Alperna påverkas lite starkare av vänners åsikter vid köp av skidresa än 

de som inte varit där.  
 
Detta tyder på att tidigare erfarenhet påverkar vid köp av skidresa. Med hjälp av erfarenhet 
från tidigare resor till Alperna kan en konsument öka sina möjligheter att boka en lyckad resa.  

7.2 Personliga egenskapers inverkan på värderingen av en 
skidresas attribut 

 
Studiens syfte: ”Genom att undersöka om de personliga egenskaperna påverkar värderingen 
av en skidresas attribut, vill vi öka förståelsen för hur dessa eventuella samband ser ut”. 
 
Pris   Av de personliga egenskaperna som påverkar inställningen till priset 

starkast finner vi kön, samt reslust och självbild. I övrigt finns inga 
utmärkande relationer mellan variablerna. Inkomsten påverkar priset 
svagt. Utifrån detta kan slutsatsen dras att priset spelar störst roll för 
en kvinnlig respondent med hög grad av reslust och självbild.  

 
Tid De personliga egenskaper som har starkast samband med attributet 

kort restid är ålder, kultur och reslust. De övriga egenskaperna visade 
inga direkta samband med detta attribut. Vi kan då konstatera att kort 
restid är speciellt viktigt för en äldre student som har en stor reslust 
samt är intresserad av kultur.  

 
Skidåkning  Egenskaper som visar upp ett samband med attributet skidåkning är 

ålder, inkomst, kön, kultur och livsstil. De enda som ser skidåkning 
som oviktigt är några av de yngsta respondenterna med minst 
tillgångar per månad. Män värderar skidåkning högre än kvinnor. De 
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som värderar kultur och livsstil högt, värderar också skidåkning högt.  
Den typ av person som inte värderar högt skidåkning skulle alltså 
troligen befinna sig i den yngsta åldersgruppen, ha relativt begränsade 
tillgångar per månad samt värdera både kultur och livsstil lågt. Den 
typiska respondenten som värderar skidåkning som viktigt är man och 
värderar kultur och livsstil högt. 

 
Fest och Afterski Kön, inkomst, kultur och reslust/självbild är de egenskaper som 

genererar störst samband med attributet fest och afterski. Angående 
reslust/självbild visar sambandet en tendens till att fest och afterski 
blev mindre viktigt ju högre reslusten/självbilden blev. En person som 
värderar fest och afterski högt är alltså en kvinna med hög inkomst 
som är intresserad av både kultur och att resa. 

 
 
Slutligen vill vi koppla slutsatserna till vår egen teorimodell. Detta gör vi för att tydliggöra 
hur konsumenters egenskaper som en del av hela beslutsprocessen kan påverka attityden till 
en skidresas attribut och därmed får konsekvenser vid beslutet om köp. Det vi kan konstatera 
är att olika demografiska och psykografiska egenskaper skapar olika attityder gentemot olika 
attribut. Vissa egenskaper har starka samband med vissa attribut och inga samband med andra 
attribut. Tillsammans tydliggör modellen nedan och slutsatserna ovan hur sambandet mellan 
egenskaper, attityder och attribut kan se ut vid köp av en skidresa. 
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8. Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Christensen et.al. visar reliabilitet hur korrekt en studies genererade information är. En 
studie som görs två gånger med olika resultat som följd har till exempel inte hög 
reliabilitet.112 Vi anser inte att frågorna i enkäten har varit för svåra eller oklara för att besvara 
på ett korrekt sätt. Om så har varit fallet har vi som intervjuare kunnat svara på eventuella 
frågor, detta eftersom vi utformat enkäten som en besöksenkät. Ett möjligt problem som vi ser 
med vår enkätstudie är att den mäter attityder och personliga egenskaper. Detta är enligt 
teorierna väldigt svårt att mäta. Vi upplevde att vissa frågor genererade svar som var en aning 
oväntade, det kan relateras till svårigheterna att få ärliga svar på personliga frågor. Det är 
svårt att säga om svaren faktiskt är ärliga eller inte och därför kan vi inte heller säkert säga att 
studien har en hög reliabilitet. 
Bryman skriver att validiteten i en studie visar om studiens resultat verkligen mäter det som 
ska mätas113. Enligt Christensen et.al. är en studie fullständigt valid när dess mätvärde 
motsvarar det verkliga värdet114 Under skapandet av enkäten frågade vi oss hela tiden hur vi 
skulle göra för att få svar på det vi ville mäta. Att mäta en persons egenskaper och attityder är 
svårt, enligt teorier ska en studie som mäter attityd baseras på 200-300 frågor per attityd. 
Detta är naturligtvis inte möjligt med tanke på studiens tidsramar och detta medför i sin tur att 
validiteten har blivit lidande.  Vi anser dock att de frågor som finns i enkäten är relevanta och 
bygger på teorier som är kopplad till det vi avsett att mäta. Det faktum att vi i SPSS gjort 
faktoranalyser som generat grupper som i sin tur stämmer överens med teorierna stärker dock 
vår validitet. Om denna studies mätvärde motsvarar det verkliga värdet kan vi inte säga. Efter 
omständigheterna anser vi dock att studiens validitet är godkänd. 

8.2 Giltighet 

Enligt Johansson Lindfors blir en studie giltig när den innehåller så mycket information att det 
inte går att tillföra mer. För att detta ska ske behöver studien ha tillräckligt många personer 
med i undersökningen, då uppstår en teoretisk mättnad.115 Vi är mycket medvetna om att 
denna studie fortfarande rymmer en hel del information innan den når en teoretisk mättnad. 
Giltigheten är således inte så hög som vi skulle önska men vi anser att vi har lyckats skapa en 
bättre förståelse för beslutsprocessen vid köp av en skidresa gällande studenter vid Umeå 
Universitet. 

8.3 Praktisk användbarhet 

Denna studie har som vi tidigare konstaterat för få respondenter för att dess resultat ska anses 
som pålitligt eller giltigt. Vi är därför av samma åsikt som Christensen et.al. som skriver att 
marknadsundersökningen ofta används som en del i ett beslutsunderlag.116 Vi menar att ett 
företag som säljer skidresor, och som vill utveckla sina tjänster kan se denna studie som ett av 
många beslutsunderlag. Denna studie kan alltså ses som ett komplement till andra 
marknadsundersökningar. 

                                                 
112 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (2001) s. 290 
113 Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder (2001) s. 88-90 
114 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 227 
115 Johansson Lindfors M-B. Att utveckla kunskap (1993) s.165-167 
116 Christensen L. et.al. Marknadsundersökning – en handbok (1998) s. 9-10 
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8.4 Förslag till framtida forskning 

Vår studie har begränsats av tid, vilket har lett till att vi ej har så många respondenter som kan 
vara önskat för en högre reliabilitet. Vi menar att liknande studier skulle kunna göras på 
rikstäckande nivå, där respondenterna inte bara skulle utgöras av studenter. Ett resultat från en 
sådan studie skulle ge ett mer generaliserbart resultat.  
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Bilaga 1   Enkäten 

 
Hej! 
 
Vi heter David Forsberg och Martin Lundgren och läser på Service Managementprogrammet. 
Just nu skriver vi C-uppsats där vi undersöker studenters inställning till skidsemestrar. Vi 
skulle bli jätteglada om du ville hjälpa oss med att fylla i denna enkät. Ditt deltagande är 
viktigt och vi ser gärna att du svara så ärligt som möjligt. 
 
Enkäten är uppbyggd i fyra delar som handlar om personliga egenskaper, livsstil, skidresors 
olika attribut, samt den sista, som behandlar skidresor till Alperna. 
 
Än en gång vill vi påpeka att ditt deltagande betyder mycket för oss och vi tackar dig på 
förhand. 

David och Martin 
Ålder ________ 
 

Kön?     Man � Kvinna � 
 

Civilstånd? Singel � Par � Gift � Sambo � Särbo � 
 

Vad studerar du? Ekonomi � Pedagogik �  
  Juridik � Psykologi � 
  Sociologi � Annat ange vad___________________ 
  Statsvetare � 
   
Var spenderade du största tiden av din uppväxt? 
 

Norrland �  Svealand �  Götaland � 
 
Hur många invånare har samhället eller staden du spenderade största delen av din 
uppväxt? (siffrorna anges i tusental) 
 

0 - 30 �  31 – 50 �    51-100 �     101-500 �        500 eller mer �  
 
Har dina föräldrar högskoleutbildning?       Båda �              Ingen�            Den ena � 

 
Jag har till största delen av min uppväxt bott i (endast ett alternativ)  
 

Villa �   Radhus �       Hyreslägenhet �  Bostadsrätt �            Annat � 
 
Hur ser dina ekonomiska tillgångar ut per månad avseende lön, CS@, bidrag från 
föräldrar, annan inkomst etc. i sek? 
 

2000-5000 �       5001-8000 �      8001-10 000 �     10 001- 15000 �     15 000 el mer � 

 

Hur stor årsinkomst har du?  
Räkna med CS@, extrajobb, sommarjobb, bidrag  etc.  
(Ett fullt CS@– lån med bidrag innebär ca 70000 per år). 
 
0-50000 �           50000-100000 �          100000-150000 �    150000 el. mer � 
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Vi vill att du besvarar ett antal frågor om vad du gör och vilka dina intressen är. I 
vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svara på en skala mellan 1 
och 5 där 1 betyder Stämmer inte alls och 5 betyder Stämmer mycket väl 
 

                     Stämmer            Stämmer       Ingen  
                    inte alls           mycket väl      åsikt 
  1 2 3 4 5   
 

Musik är viktigt för mig   � � � � �  � 
 

Konst är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Fritid är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Jag umgås ofta med människor som har liknande  
ekonomisk situation som mig.  � � � � �  � 
 

Jag umgås ofta med människor som studerar eller  
jobbar med samma sak som mig.  � � � � �  � 
 

Andra personers åsikter påverkar mig när  
jag köper något  � � � � �  � 
 

Traditioner är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Ett fysiskt aktivt liv är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Mina personliga värderingar spelar stor roll när  
jag köper semesterresa  � � � � �  � 
 

Jag åker ofta tillbaka till platser som jag 
semestrat på förut  � � � � �  � 
 

Jag spenderar gärna mycket tid på resor om  
jag har möjlighet.  � � � � �  � 
 

Jag är positivt inställd till att vara på resande fot 
i längre än två månader  � � � � �  � 
 

Jag bokar helst resor långt i förväg  � � � � �  � 
 

Det är viktigt hur andra uppfattar mig.  � � � � �  � 
 

Vad en resa symboliserar och vilken image den har   
spelar roll för mig vid köpet.  � � � � �  � 
 

Karriären är viktig för mig  � � � � �  � 
 

Status är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Livskvalitet är viktigt för mig  � � � � �  � 
 

Naturupplevelser är viktiga för mig  � � � � �  � 
 

Kultur är viktigt för mig   � � � � �  � 
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Vi vill att du besvarar ett antal frågor om hur du ser på tid och hur du använder din tid. 
I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svara på en skala mellan 1 
och 5 där 1 betyder Stämmer inte alls och 5 betyder Stämmer mycket väl. 
 

                     Stämmer            Stämmer       Ingen  
                    inte alls           mycket väl      åsikt 
  1 2 3 4 5   
 

Jag spenderar mycket tid på arbete, skola etc.  � � � � �  � 
 

Jag värderar min fritid högt  � � � � �  � 
 

Det är viktigt för mig att komma snabbt till mitt resmål � � � � �  � 
 

Fritid är viktigare för mig än pengar  � � � � �  � 
 

Jag skulle resa mer om jag hade mera fritid  � � � � �  � 
 

Jag ser lång distans till resmålet som en nackdel  � � � � �  � 
 

Jag reser gärna långt bort på min semester  � � � � �  � 
 

Jag spenderar mycket tid på att handla, städa osv.  � � � � �  � 
 

Jag känner mig nöjd med mängden fritid jag har  � � � � �  � 
 

Jag ser lång restid till resmålet som en nackdel  � � � � �  � 

 
Vi vill att du besvarar ett antal frågor om hur du ser på pengar och hur du använder 
dem. I vilken utsträckning instämmer du i följande påståenden? Svara på en skala 
mellan 1 och 5 där 1 betyder Stämmer inte alls och 5 betyder Stämmer mycket väl 
 

                     Stämmer            Stämmer       Ingen  
                    inte alls           mycket väl      åsikt 
  1 2 3 4 5   
 

Priset är extra viktigt när jag köper sällanköpsvaror  � � � � �  � 
 

Priset spelar alltid stor roll för mig  � � � � �  � 
 

Priset är oviktigt när jag ska på semester  � � � � �  � 
 

Att kunna leva billigt är viktigt för  
mig när jag semestrar  � � � � �  � 
 

Jag skulle resa mera om jag hade mer pengar  � � � � �  � 
 

Jag spenderar mer på icke nödvändiga 
saker när jag har gott om pengar  � � � � �  � 
 

Jag jämför ofta olika priser mellan olika varor och  
tjänster innan jag köper  � � � � �  � 
 

Jag bor hellre bra och dyrt än dåligt och billigt på  
en resa  � � � � �  � 
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Vi ska nu ställa några frågor om din inställning till att åka på skidsemester. Vi vill veta i 
vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden? Svara på en skala mellan 1 
och 5 där 1 betyder Stämmer inte alls och 5 betyder Stämmer mycket väl.  
 

                Stämmer            Stämmer       Ingen  
                    inte alls           mycket väl      åsikt 
  1 2 3 4 5   
 
Jag köper helst paketresor  � � � � �  �  
 

Jag föredrar att själv sy ihop en skidresa och boka alla 
delar själv  � � � � �  � 
 

Vid en skidresa är kort restid viktigt  � � � � �  � 
 

Vid en skidresa är bra åkning viktigt  � � � � �  � 
 

Vid en skidresa är priset viktigt  � � � � �  � 
 

Vid en skidresa är bra after-ski och fest viktigt  � � � � �  � 
 

Jag samlar oftast information om flera olika resmål   � � � � �  � 
innan jag bestämmer mig 
 

Jag åker oftast till samma skidort på semester  � � � � �  � 
 

Mina vänner påverkar mig ofta angående val av semester � � � � �  � 
 

Min familj påverkar mig ofta angående val av semester � � � � �  � 
 

Jag åker ofta tillsammans med mina kompisar  � � � � �  � 
 

Jag åker ofta tillsammans med min familj  � � � � �  � 
 

Jag är medveten om vilka företag i Sverige 
som säljer skidresor  � � � � �  � 
 

Jag jämför ofta olika tjänster och produkters   � � � � �  � 
egenskaper med varandra 
 

Jag köper ofta resor på impuls  � � � � �  � 
 
@är åker du helst på skidsemester? 
 

Nov – Dec �           Jan – Feb �           Mars – April �              Maj �   Ingen åsikt � 
 
Vi ska nu ställa några frågor om skidsemestrar till Alperna men vill dessförinnan veta i 
vilken av följande kategorier du hör hemma? 
 
Jag skulle vilja åka på skidresa till Alperna  � 
Jag har varit på skidresa i Alperna och åker gärna igen  � 
Jag har varit på skidresa i Alperna och vill ej åka tillbaka �  
Jag är inte alls intresserad av skidresor till Alperna  � 
 
Om du kryssat i något av de två nedersta alternativen ovan kan du bortse från frågorna på 

nästa sida. 
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Hur mycket kan du tänka dig att betala för en skidresa till alperna inklusive resa, mat, 
boende, liftkort? 
 

0 – 1500 �      1501- 3000 �          3001 – 5000 �   5001-7000  �           7000 el. mer �
  

Hur mycket kan du tänka dig att betala för endast transport till Alperna från Umeå? 
 

0 – 1500 �      1501- 3000 �          3001 – 5000 �   5001-7000  �           7000 el. mer � 
 

Hur mycket mer får det kosta att åka till Alperna än de svenska fjällen? 
 

0 –500 �        501- 1000 �          1001 – 2000 �   2001-3000  �           3001 el. mer � 
 

Hur många dagar per år åker du utförsåkning?   
  

0 till 5 �            6 till 10 �                11 till 15 �          16 till 20 �            21 eller fler � 
 
 
 
Har du hört talas om Lion Alpin?            Ja �     Nej � 
 
 
 
 
Vad är viktigast för dig vid köp av en skidresa till Alperna?   
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tack så jättemycket för att du tog dig tid att svara på vår enkät! 

 

David Forsberg och Martin Lundgren 
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Bilaga 2   Indelning av respondenter 

 
Vilken av följande kategorier hör du hemma i?

60 60,0 60,6 60,6

21 21,0 21,2 81,8

18 18,0 18,2 100,0

99 99,0 100,0

1 1,0

100 100,0

Jag skulle vilja åka

Jag har varit, vill åka igen

Inte alls intresserad

Total

Valid

SystemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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