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FÖRORD 
 
Efter många hektiska, spännande och utvecklande veckor kan vi nu äntligen med glädje och 
stolthet presentera slutprodukten av hårt arbete, engagemang och livliga diskussioner – vår 
C-uppsats! 
 
Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår handledare Owe R. Hedström som stöttat oss under 
arbetets gång genom klarsynta reflektioner, rådgivning och vägledning, vilket har varit till 
stor hjälp för oss och är en betydande faktor till att vi nått dit vi står idag! 
 
Vidare vill vi tacka Fredrik Dahlberg och övriga medarbetare på Work and Travel Company 
vars hjälpsamhet, vilja och intresse för vårt arbete har berikat denna studie med en kunskap 
vi inte skulle ha uppnått annars.  
 
Vi vill även passa på att tacka vänner och familj som har tagit sig tid att komma med 
värdefulla synpunkter som givit oss nya perspektiv och således guidat oss på den väg till 
insikt som vi vandrat. 
 
 
Ett stort TACK till alla som har bidragit till vårt arbete, utan Er hade denna studie inte varit 
möjlig! 
 
 
Umeå, november 2009 
 
Tommy Andersson & Kristina Roos 
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SAMMANFATTNING 

 
Då företag idag är utsatta för ständig konkurrens gäller att dessa utformar sin marknadsföring 
för att passa de preferenser som dess målgrupp innehar och för att tränga igenom det brus 
dagens mediala samhälle kännetecknas av.  
 
Event marknadsföring har de senaste årtiondena uppmärksammats, dock är forskningen inom 
ämnet relativt ny och således har olika marknadsföringsteorier inte tidigare applicerats på 
events för att förstå dess genomslagskraft och effekt. Detta resonemang har lett oss till vår 
problemformulering: 
 
Vilka skillnader och likheter finns mellan företagets och kundernas uppfattning av event 
marknadsföring? 
 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga de faktorer som avgör ett events verkan på samtliga 
deltagare. Inom ramen för detta avser vi identifiera och beskriva de marknadsförings- och 
kommunikationsteorier som finnes lämpliga för att slutligen kunna ge våra synpunkter till 
företag som kan leda till en mer effektiv event marknadsföring. 
 
Studien är baserad på en deduktiv ansats, där vi testat befintliga teorier mot vekligheten samt 
hur dessa kan tillämpas på event marknadsföring. Dessa teorier har vi integrerat med varandra 
för att ytterligare förstå eventets komponenter på ett sätt som vi tidigare inte sett inom 
forskningen. 
 
Den datainsamling som skett under studiens gång är baserad på en kvantitativ metod. En 
enkätundersökning har gjorts på besökare av events för att skapa bredd i studien. För att även 
skapa ett djup har en intervju genomförts, med mål att förstå hur uppfattningen av event 
marknadsföring skiljer sig mellan, eller liknar, eventbesökarens och företagets.   
 
Event marknadsföring är ett komplext begrepp. Vi begränsade oss därför till att undersöka 
fenomenet med utgångspunkt i teorier om kommunikation, marknadsföring, varumärke och 
konsumentbeteende för att slutligen sammanföra dessa till en utgångsmall som vi tror skulle 
kunna användas för att uppnå effektiv event marknadsföring. 
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KAPITEL 1 - INLEDNING 
Avsikten med detta inledande kapitel är att introducera läsaren till det ämne som studien 
belyser. Vi kommer att förklara varför vi anser att det är ett aktuellt ämne och presentera den 
bakgrund som ledde oss fram till vårt funna problem. Sedan går vi vidare in på syftet med 
studien samt hur vi valde att begränsa vår undersökning för att den skulle vara genomförbar. 
Avslutningsvis presenterar vi företaget Work and Travel Company, som varit föremål för 
studien. 
 
1.1 Ämnesval 
Utifrån vår egen ståndpunkt, som studerande vid Umeå universitet och samtidigt anställda 
inom näringslivet, har vi kunnat konstatera att allt fler företag väljer att marknadsföra sig 
genom events; antingen genom att själva anordna det eller genom att delta i någon annans 
arrangemang. Denna observation har legat till grund för vårt intresse av att ytterligare granska 
vilka faktorer som ligger bakom eventets effekter och vad som gör att företag använder detta 
som en del av sin marknadsföringsstrategi.  
 
Undersökningsobjekt för vår studie är företaget Work and Travel Company och avsikten är 
att studera ämnet event marknadsföring av en allmän karaktär, med nämnda organisations 
ledning och kunders perspektiv som utgångspunkt.  
 
1.2 Problembakgrund 
I dagens samhälle möts människan av ett enormt informationsflöde från olika håll och i olika 
form. Detta kan ske via till exempel annonsering och tv-reklam och just de här två 
informationskanalerna är ofta vad många också förknippar med marknadsföring.1 Konceptet 
är dock betydligt större än så, och kan innefatta alltifrån marknadsundersökningar, reklam 
och public relations, till mässor, events och sponsring.2  
 
Marknadsförare som verkar inom detta kommunikationslandskap idag står inför en tydlig 
skiftning, då konkurrensen ökar betydligt samt minskar den traditionella marknadsföringens 
effekt, och att konsumenten samtidigt, som ett led av detta, inte längre endast bedömer varans 
kvalitet.3 
 
Hur skall då ett företag gå tillväga för att lyckas anpassa sig till och ta sig igenom denna 
konkurrensrika och ständigt föränderliga miljö för att nå fram till sin målgrupp?  
 
Sedan åttiotalet har det visat sig att allt fler företag lockats av att använda sig av event 
marknadsföring.4 Detta begrepp kan definieras som att företaget eller organisationen på något 
vis deltar vid ”en aktivitet som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en 
upplevelse skapas och ett budskap kommuniceras”.5 Drengner et al delar även upp uttrycket 
ytterligare, i event marknadsföring och event sponsring, där det förstnämnda innebär att 
företaget själv anordnar eventet medan det andra innebär att företaget syns i samband med ett 
event som inte direkt kopplas till företaget.6 Ett exempel på det förstnämnda är de infomöten 
som Work and Travel Company ordnar för ungdomar som är intresserade av deras tjänster, 
medan det hade varit tal om event sponsring om företaget istället valt att betala för att synas 

                                                 
1 Kotler et al, 2005, s. 6 
2 Patten, 2001, s. 1 
3 Whelan & Wohlfeil, 2006, s. 643 
4 Keller, 2002, s. 315 
5 Behrer & Larsson, 1998, s. 105 
6 Drengner et al, 2008, s. 138 
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med sin logotyp i samband med en annan arrangörs event. Oavsett vilket av de här två 
typerna av event marknadsföring ett företag väljer att använda sig av är den gemensamma 
nämnaren att de är mer inflytelserika än traditionell reklam då eventen ofta involverar kunden, 
vilket tenderar att göra det mer minnesvärt för de som deltagit.7  
 
Vilken form av event marknadsföring företaget än tillämpar kan det således sägas att det 
krävs att de ansvariga har en bra insikt i kommunikationsbegreppen, både interna och 
externa, samt en förståelse för hur eventet i sig bör byggas upp för att fånga deltagarnas 
intresse. För att få dem att aktivt vilja delta i det informationsutbyte som sker måste således 
kommunikationen mellan organisationen och målgruppen hållas på en god nivå. 
 
Kommunikation i sig kan dock vara väldigt invecklat och perfekt kommunikation inträffar 
nästintill aldrig. Den process som kommunikation innebär rymmer informations- och 
meningsutbytet mellan minst två aktörer, en sändare och en mottagare.8 Vid ett event kan det 
alltså sägas att det handlar om en direkt extern kommunikation där företaget är sändaren och 
besökaren är mottagaren. Den verbala kommunikationen kan då antingen vara skriftlig, 
muntlig eller elektronisk,9 och vid ett event händer det ofta att alla dessa tre används. Något 
som också anses vara av stor, eller till och med större, betydelse är den så kallade icke-
verbala kommunikationen, som kroppsspråk och tonläge, vilket innebär en förstärkning av 
det som meddelats av sändaren.10 
 
I den interaktion som sedan äger rum mellan sändaren och mottagaren vid ett event uppstår 
det en relation mellan de två aktörerna. När ett företag väljer att använda sig av events som en 
del av sin marknadsföringsstrategi är det viktigt att även förstå begreppen kring 
relationsmarknadsföring och hur dessa kan påverka det slutliga resultatet. Grönroos 
presenterar en kommunikationsmodell där dessa relationer mellan företaget och kunden 
integreras.11 Även här spelar den icke-verbala kommunikationen in, då det vid 
relationsskapande möten är extra viktigt att sändaren är trovärdig då denne förmedlar sitt 
budskap, och att inte hans eller hennes kroppsspråk uttrycker något annat än vad dennes ord 
vill säga.12 
 
Påpekas bör även vikten av en god intern kommunikation i organisationen, något som i många 
fall ses som fundamentalt för att vidare kunna marknadsföra varumärket mot de yttre 
intressenterna. Burmann och Zeplin tar upp det faktum att varumärkesidentiteten börjar hos 
den anställde i företaget, och visar på tre olika modeller som förklarar hur informationen går 
från den högst uppsatta till de övriga medarbetarna. Det kan här handla om central, 
nedåtgående eller lateral kommunikation.13  
 
Hur företaget än väljer att förmedla varumärket inom den egna organisationen och utåt mot 
kunderna är det tydligt att väl fungerande kommunikation spelar en betydande roll inom event 
marknadsföring. Kundernas val kan dock verka irrationella och i väldigt stor utsträckning vara 
baserade på dennes känslor, något som Martensen et al uppmärksammat och utifrån detta 

                                                 
7 Duncan, 2002, s. 635 
8 Buchanan & Huczynski, 2001, s. 179 
9 Bloisi et al, 2007, s. 358 
10 Gabbott & Hogg, 2001, s. 6-7 
11 Grönroos, 2000, s. 9 
12 Gabbott & Hogg, 2001, s. 13 
13 Burmann & Zeplin, 2005, s. 288 
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bedömt att det kan vara svårt att mäta eventets effekt på kunden genom de ovanstående 
traditionella kommunikationsteorierna.14  
 
För att åstadkomma en positiv sådan effekt av eventet krävs det enligt Patten mycket 
planering, både innan och under arrangemanget, från alla de inblandades sidor.15 Innan ett 
företag överhuvudtaget bestämmer sig för att delta bör det således ha följande faktorer i 
åtanke; vilken publik som förväntas, kostnaderna i relation till såväl tids- som fysiskt 
utrymme, vad som redan finns tillgängligt på plats, om lokalen för eventet kan besökas 
tidigare, och vad som faktiskt skall visas upp vid tillfället.16 Allt detta visar på vad företaget 
vill kommunicera utåt för att uppnå det önskade resultatet.  
 
Företagets mål med ett event kan variera och den strategi som väljs bör reflektera denna 
målsättning. Det kan handla om att antingen bygga varumärket och skapa eller stärka dess 
image, eller att helt enkelt öka försäljningssiffrorna.17  
 
Det som merparten av forskarna är överens om är att event marknadsföring är ett nytt område 
som nyligen har börjat utforskas, i relation till övrig forskning inom marknadsföring. Detta 
teoretiska gap belyser Wood i en nyligen genomförd studie och konstaterar att det inte handlar 
om huruvida eventen är värdefulla för företagen, utan att vi istället behöver skapa oss en 
förståelse för hur och varför eventen är effektiva.18 
 
Ovanstående redogörelse belyser de svårigheter som marknadsförare och ledning vid företag 
nu står inför, och leder oss följaktligen till vår problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Vilka skillnader och likheter finns mellan företagets och kundernas uppfattning av event 
marknadsföring? 
 
1.4 Syfte 
Studiens huvudsyfte är att kartlägga de faktorer som avgör ett events verkan på samtliga 
deltagare. Inom ramen för detta avser vi identifiera och beskriva de marknadsförings- och 
kommunikationsteorier som finnes lämpliga för att slutligen kunna ge våra synpunkter till 
företag som kan leda till en mer effektiv event marknadsföring. 
 
1.5 Begränsningar 
För att undersökningen skall vara genomförbar och syftet kunna uppnås, är det nödvändigt att 
dra en gräns för dess utsträckning. Studien kommer därför att begränsas till att utforska 
området event marknadsföring med utgångspunkt i företaget Work and Travel Companys 
verksamhet. Detta för att denna marknadsföringsstrategi är väl använd i företaget samt för att 
kunna konkretisera de problem som kan uppkomma i ett företag kring detta ämne. Vi kommer 
således inte att genomföra en komparativ studie, där vi jämför Work and Travel Company 
med andra företag som har en liknande marknadsföringsstrategi, vilket i sin tur innebär att 
våra resultat i huvudsak berör just nämnda verksamhet.  
 

                                                 
14 Martensen et al, 2007, s. 283 
15 Patten, 2001, s. 233 
16 Ibid. s. 223-224 
17 Behrer & Larsson, 1998, s. 107 
18 Wood, 2009, s. 266 
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Som nämnts i problembakgrunden är begreppet event marknadsföring väldigt omfattande och 
för att syftet med denna studie skall uppfyllas krävs att vi även smalnar av detta ämne. Därför 
använder vi hädanefter detta begrepp utifrån betydelsen egna anordnade events, och inte 
sponsring av andra events där det innebär att varumärket enbart syns och inte företräds av 
någon representant från företaget. Det är således de events då företaget direkt kommunicerar 
med sina potentiella kunder som har ansetts vara av relevans för studien. Vilket i det här fallet 
innebär de infomöten som Work and Travel Company håller vid flera tillfällen under året. 
 
1.6 Work and Travel Company 
För att läsaren även skall få en bild av organisationen följer härmed en kort presentation av 
företaget med en inblick i hur dess marknadssituation ser ut och vilka typer av events som 
används vid kommunikation ut mot de redan befintliga, och potentiella, kunderna.  
 
Work and Travel Company (WTC) är en världsomspännande organisation som förmedlar 
resetjänster för unga människor, däribland möjligheten att jobba och resa i Australien, vilket 
också är företagets största program. Företaget hjälper ungdomar med alla förberedelser inför 
resan, finns som stöd med både personal på kontoret i Sverige och på plats i landet som 
kunden besöker, samt finns där för kunden då denne kommit hem från sin resa. I Sverige har 
företaget varit verksamt sedan år 2001, och har under dessa år hunnit skicka iväg 4 000 
ungdomar och därmed skapat sig en tämligen bred kunddatabas.19 
 
Företaget använder omkring hälften av sin marknadsbudget på event marknadsföring, vilket 
är en förhållandevis stor andel, då det i många andra fall handlar om en fjärdedel av budget 
som används till nämnda marknadsföringsstrategi.20 Bland dessa events ingår deltagande vid 
ett flertal olika mässor runtom i landet, till exempel utbildningsmässorna Kunskap och 
Framtid i Göteborg och SACO i Stockholm. Företaget skapar även egna mindre events, i form 
av infomöten på det egna kontoret och även i övriga städer runtom i landet. Vid dessa events 
presenteras dess tjänster och produkter för den primära målgruppen, det vill säga ungdomar i 
åldern 18 – 23 år,21 och det är dessa events som ligger i fokus i vår studie. 
 
1.7 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel redogjort för vårt ämnesval och beskrivit den problembakgrund som 
detta bottnar i. Avsikten med denna studie är att studera event marknadsföring av en allmän 
karaktär utifrån Work and Travel Companys, och deras kunders, perspektiv. Företag får allt 
svårare att med konventionell marknadsföring tränga igenom det brus dagens 
informationssamhälle skapar, och som ett svar på detta har allt fler företag valt att 
marknadsföra sig via events. Det finns dock förhållandevis lite forskning som berör denna 
form av marknadsföring, och vi har inte funnit någon studie som rör relationerna mellan ett 
event och olika kommunikations- och marknadsföringsteorier. Vår problemformulering 
innefattar därför vår intention att undersöka vilka skillnader och likheter som finns mellan 
företagets och kundernas uppfattning av event marknadsföring. 
 
Studien ämnar således applicera befintliga marknadsförings- och kommunikationsteorier på 
företagets verksamhet och marknadsföring med syfte att slutligen kunna uppvisa ett resultat 
som kan gynna Work and Travel Companys kunskap om, och utveckling inom, event 
marknadsföring.  

                                                 
19 Dahlberg, Fredrik; VD för Work and Travel Company, telefonintervju 
20 http://www.allbusiness.com/transportation-communications-electric-gas/4239107-1.html  
21 Dahlberg, Fredrik; VD för Work and Travel Company, telefonintervju 
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KAPITEL 2 – UTGÅNGSPUNKTER 
För att vår studie skall vara så lätt som möjlig för läsaren att ta till sig kommer vi i det här 
kapitlet att redogöra för en rad olika faktorer som mer eller mindre har kunnat påverka utfallet 
av studien. 
 
2.1 Förförståelse 
Medvetna och omedvetna fördomar, förutfattade meningar och ovilja att ändra åsikt har en 
tendens att påverka såväl en studies angreppssätt som dess resultat och tillvägagångssätt.22 
Patel vill dock poängtera att denna förförståelse inte skall ses som ett hinder för att genomföra 
en studie, utan att denna tidigare kunskap snarare bör beaktas som en tillgång.23 Vår tidigare 
kunskap om event marknadsföring, och även vår relation till Work and Travel Company, 
kommer därför att presenteras i detta avsnitt för att läsaren skall få en bild av hur studien har 
påverkats av denna förförståelse.  
 
Praktisk 
Den praktiska förförståelsen till problemet är något varierande, vilket beror på att den ena av 
oss inte har någon tidigare kunskap alls om företaget ifråga, medan den andra har en väldigt 
djupgående inblick i verksamheten genom extraarbete i organisationen. Detta extraarbete 
sträcker sig ända tillbaka till starten 2001, vilket gör att denne har en gedigen kunskap om hur 
företaget är uppbyggt och vilken typ av marknadsföring som används. Samma författare har 
även arbetat med event marknadsföring och planering av events tidigare och har därför även 
en del empirisk kunskap om detta ämne.  
 
Events och mässor är något vi båda har erfarenhet av, dock i något olika utsträckning. Som 
besökare vid dessa typer av arrangemang har vi fått erfara både positiva och negativa 
upplevelser, vilket gjort att vi uppmärksammat de faktorer som kan påverka vår egen förmåga 
att ta till oss information via event marknadsföring, samt vilka faktorer som kan ha försvårat 
detta. 
 
Båda har även tidigare gjort resor av det slag och till de destinationer som ingår i Work and 
Travel Companys utbud, och en av oss reste dessutom via nämnda företag. Vi har följaktligen 
erfarenheter som gör att vi har en förståelse för vad som kan vara viktigt för en ung person 
som planerar att genomföra en liknande resa. Detta medför således att vi även har en praktisk 
kunskap om den tjänst som Work and Travel Company tillhandahåller sina kunder. 
 
Teoretisk 
Som studenter vid Handelshögskolan i Umeå har vi båda studerat företagsekonomi, med 
inriktning mot marknadsföring. Detta betyder att såväl grundläggande teorier samt mer 
specifika områden som tjänstemarknadsföring och etiska frågor inom marknadsföring har 
avhandlats. Då vi läste Företagsekonomi B var vi även medskribenter på en uppsats som 
behandlade kommunikation och dess inverkan på en organisations möjlighet att nå ut med 
information till sina medlemmar. Eftersom en stor del av event marknadsföring är just 
kommunikation, så bidrar denna erfarenhet med viktig kunskap om vilka faktorer som kan ha 
en inverkan på detta.  

                                                 
22 Johansson Lindfors, 1993, s. 25 
23 Patel, 1994, s. 26 
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Förförståelsens effekt på studien 
Våra tidigare kunskaper och erfarenheter om det ämne vi belyser har haft en viss inverkan på 
studien och vi vill nu ge läsaren en inblick i hur detta har påverkat de olika delarna av vårt 
arbete samt visa hur detta kommit oss till gagn, men också vad som kan ha orsakat 
komplikationer och begränsningar. 
 
Den teoretiskt erhållna kunskapen om marknadsföring och kommunikation upplever vi har 
underlättat vår förståelse för den teoretiska referensram som studien bygger på. Detta visar 
sig bland annat i att vi inte haft några svårigheter att redogöra för dessa teorier och att vi med 
enkelhet funnit konkreta exempel samt kunnat applicera det på vår egen problemformulering 
och vårt syfte med studien. Den teoretiska förförståelsen anser vi även har hjälpt oss att forma 
en allmän förståelse för marknadsföring vilket vi också bedömer har haft en positiv 
inverkan på hur vi tillämpat teorierna.  
 
Vilka teorier som ingått i studien är också något som påverkats av vår förförståelse då dessa 
har valts utifrån vad vi ansett vara mest relevant för ämnet. Eftersom dessa teorier har 
applicerats på events och således legat till grund för studien som helhet har detta 
ofrånkomligen påverkat resultatet. Utifrån våra erfarenheter av events är vi emellertid av 
åsikten att dessa fyra teoriområden är grundläggande. Vi är dock medvetna om att detta kan 
ha medfört att vi förbisett övriga teorier och vi anser därför att det är lämpligt att vidare 
forskning genomförs inom området. 
 
Vi har behandlat ämnet event marknadsföring av allmän karaktär och Work and Travel 
Companys och besökarnas syn på detta ämnes olika komponenter har satts i fokus. Detta för 
att kunna ge praktiska exempel på de problem och möjligheter som detta skapar för ett 
företag. Den tidigare relationen till företaget anser vi inte har kommit att påverka vår syn på 
problemet eller fakta. Detta anser vi endast ha underlättat vårt arbete, bland annat genom att 
förenkla datainsamlingen när det gäller fakta om företaget, eftersom detta är något den ena 
av oss redan kände till. Vi har varken förskönat eller förringat det empiriska resultatet, 
analysen eller slutsatserna, för att gynna någon part. Problemet har istället angripits helt öppet 
utan förutfattade meningar om vad resultatet skulle uppvisa. 
 
Det faktum att vi själva har befunnit oss i den situation som många av företagets potentiella 
kunder nu gör bedömer vi har haft en viss inverkan på studien. Denna förförståelse har 
underlättat både frågekonstruktioner och svarsalternativ24 i den enkätundersökning25 som vi 
utformade, vilket i sin tur gjort att vi fått fram givande svar och därmed kunnat gå djupare in i 
vår analys. Vi anser således att detta påverkat studien positivt och att både vi, läsaren och 
Work and Travel Company får ut mer av studien än vad som kunde ha varit fallet om vi inte 
haft dessa erfarenheter.  
 
Trots den förförståelse och de effekter vi presenterat ovan, har vi ändå intagit en så öppen 
ansats till vårt skrivande som vi har kunnat, och därigenom försökt hålla oss så neutrala som 
möjligt. Dock är det ett faktum att vi båda har erfarenheter av event marknadsföring, och 
företagets tjänster, som trots allt kommer att kunna bidra till en viss subjektivitet som vi inte 
kan bortse från. Enligt Johansson Lindfors är en studie objektiv om datainsamlingen görs på 
samma vis av andra forskare och utifrån detta uppnår samma resultat.26  Genom det 
informationssökande och de praktiska studier som utförts har vi därför försökt att fånga upp 

                                                 
24 Se Kapitel 4 
25 Se Bilaga 2 
26 Johansson Lindfors, 1993, s. 116 
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olika perspektiv, med en öppenhet för olika slutsatser, och därmed strävat efter objektivitet. 
Trots att vi hela tiden försöker hålla oss så objektiva som möjligt i samtliga skeden av 
studiens gång kan vi emellertid inte frångå det faktum att vår förförståelse faktiskt har 
påverkat utgången. Då den genomsyrar hela arbetet, redan i frågekonstruktioner och vårt sätt 
att se på problemet, kan det medföra att övriga forskare faktiskt inte skulle komma fram till en 
identisk analys och slutsats.  
 
2.2 Perspektiv 
När det gäller vetenskaplig forskning så är dess utgång beroende av vilket perspektiv som 
författarna väljer att inta, då detta bidrar till att utforma den verklighet som presenteras.27 Det 
perspektiv som vi valt att inta för vår studie är först och främst mottagarnas inom event 
marknadsföring, det vill säga de besökare som deltar vid ett företags event. Detta gjorde vi 
eftersom vi upplever att det är deras uppfattning om vad som bidrar till en positiv eller 
negativ erfarenhet av event marknadsföring som är vad Work and Travel Company måste 
utgå ifrån för att utforma en lyckad strategi för detta.  
 
Vi har startat vår diskussion med utgångspunkt i hur målgruppen upplever faktorerna kring 
eventet; vad som påverkar kommunikationen och deras relation till företaget som agerar vid 
eventet. Under vår diskussion har vi ändå valt att till viss del även inta Work and Travel 
Companys perspektiv. Detta för att vi anser att deras syn på eventet, vad de förväntar sig av 
detta och hur de ser på sina kunder också bidrar till att skapa en lyckad upplevelse för de 
inblandade parterna. Då vi har velat finna likheter och skillnader mellan de två aktörernas 
upplevelser ansåg vi att perspektiv sett från bådas håll var önskvärt i studien. 
 
2.3 Vetenskapligt Förhållningssätt 
Inför vår studie har vi även tagit ställning till hur vi ser på den sociala verkligheten, och en 
viktig del i detta är hur vårt synsätt ställer sig i förhållande till naturvetenskapen.  
 
En kunskapssyn som är inriktad på naturvetenskapen är positivismen, då anhängare av denna 
bland annat anser att kunskap endast kan nås genom våra sinnen,28 och följaktligen strävar 
efter en absolut kunskap29 som bekräftas genom att den sedan prövas empiriskt.30 Dess 
motpol, hermeneutiken, kan däremot sägas framhäva en mer relativ syn på kunskapen,31 och 
menar således att verkligheten inte kan läsas av svart på vitt, utan istället skall tolkas och 
därmed är en förståelse av studien eftersträvansvärd.32 I praktiken innebär detta att vi tar in 
det vi uppfattar genom sinnena och sedan utvärderar och tolkar dessa intryck, till skillnad från 
positivismen, där vi uppfattar en viss sak och tar detta för sanning.  
 
Det är inte ovanligt att en forskare intar både den positivistiska och hermeneutiska synen.33 Vi 
ansåg att vår studie skulle främjas av detta och den innefattar därför delar som är 
karaktäristiska för båda ovannämnda kunskapssyner. Att vi utgår från befintliga teorier och 
applicerar dessa på events, gör att positivismen är det synsättet som mest påtagligt 
genomsyrar studien. Vår förförståelse och vårt syfte att även kunna förstå de olika 

                                                 
27 Halvorsen, 1992, s. 38 
28 Bryman & Bell, 2005, s. 27 
29 Bjereld et al, 2002, s. 71 
30 Wallén, 1996, s. 27 
31 Bjereld et al, 2002, s. 71 
32 Patel, 1994, s. 25 
33 Bjereld et al, 2002, s. 72 
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komponenternas inverkan på helhetsupplevelsen och effekten av ett event bidrar dock med 
influenser från det hermeneutiska synsättet.  
 
Den enkätundersökning vi genomförde utformade vi med angivna svarsalternativ och relativt 
lite utrymme för fri text, vilket vittnar om vår positivistiska syn på verkligheten. Vår avsikt 
med detta var att ställa de olika svaren mot varandra och därigenom få fram en empirisk 
grund för analys. Vi hade emellertid lämnat vissa delar öppna, då vi ville ge möjlighet för 
besökaren att skriva ner sina egna åsikter, vilket i sin tur gav oss utrymme att även diskutera 
dessa svar.34  
 
För telefonintervjun som vi gjorde med Work and Travel Companys VD hade vi utformat en 
frågemall med både öppna och slutna frågor. Därigenom intog vi det positivistiska synsättet 
även i detta avseende.  
 
Positivisterna förespråkar en objektiv syn på verkligheten,35 vilket är något vi strävat efter. 
Våra tidigare kunskaper har dock förhindrat en uteslutande objektiv syn och vi har således 
även till viss del använt oss av ett hermeneutiskt synsätt. Detta för att vi velat ha möjlighet 
att använda vår insikt i ämnet för att beskriva verkligheten utifrån de resultat vi uppnått i 
undersökningarna. Den positivistiska synen är dock det dominerande synsättet, och genom 
detta har vi kunnat kartlägga och identifiera de faktorer som påverkar eventets effekt på 
deltagarna.  
 
Resultatet av dessa två förhållningssätt utgör således en grund för analys, vilken i sin tur har 
använts för att integrera event marknadsföringens komponenter på ett vis som vi inte funnit i 
tidigare studier.  
 
2.4 Vetenskaplig Metod 
Valet av angreppsätt och strategi påverkar såväl resultatet av uppsatsen som helhet som 
utfallet av våra undersökningar, därför kommer vi nedan presentera det angreppssätt och den 
strategi som vi satt som grund för studien. 
 
Angreppssätt 
Då vår studie har tagit avstamp utifrån befintliga teorier om kommunikation, marknadsföring, 
varumärke och konsumentbeteende, har vi intagit en deduktiv ansats för att pröva de valda 
teorierna i en enkätundersökning och sedan utformat intervjumallen efter dessa. Därigenom 
gick vi från teori till empiri.36  

        TEORI    TEORI 
 

   Deduktion       Induktion      
 

      VERKLIGHET     
  Fig. 2.1 Egen Modell        

 
När vi fått in resultaten från undersökningarna utgick vi från de svar vi fått för att först 
analysera och koppla dem till teorierna, för att sedan sammanföra dessa. Avsikten med detta 
var att få fram en utgångsmall för effektiv event marknadsföring där sambandet mellan de 

                                                 
34 Se Kapitel 4 
35 Bryman & Bell, 2005, s. 26 
36 Bjereld et al, 2002, s. 89 
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olika teorierna och deras inverkan på eventupplevelsen framhävs på ett sätt som inte tidigare 
gjorts inom forskningen.  
 
Patel menar att de två angreppssätten kan förklaras som bevisande respektive upptäckande,37 
och dessa kan illustreras som i figuren till höger där deduktionen går uppifrån och ned, till 
skillnad induktionen som går nedifrån och upp.38                 

  
Nackdelen med den deduktiva ansatsen, det vill säga den bevisande, är att det finns en risk för 
att vi endast finner det som redan blivit bevisat i tidigare studier.39 Vidare medför den 
induktiva metoden också en del risker, vilket kan visa sig i form av svårigheter att bedöma 
den nya teorins räckvidd och generaliserbarhet då den bygger på empiriskt material som 
oundvikligen är situationsenlig.40 
 
Även om vår studie inte påvisar några nya samband inom event marknadsföring är vår 
förhoppning att våra resultat utifrån Work and Travel Companys event marknadsföring och 
syn på detta, trots detta påvisar något nytt för dem, och att vi utifrån detta kan ge våra 
synpunkter till andra företag. 
 
Det är inte ovanligt att en från början deduktiv ansats under studiens gång övergår till en 
induktiv,41 och eftersom event marknadsföring är ett förhållandevis nytt område, sett mot de 
mer traditionella marknadsföringsteorierna, kan utfallet av kommande studier uppvisa nya 
samband inom ämnet.  
 
Forskningsstrategier 
Vi har hittills konstaterat att vår studie i huvudsak kommer att inta en positivistisk inriktning 
då vårt mål är att analysera och tydliggöra hur event marknadsföringens komponenter kan 
integreras för att uppnå effektivitet. Därför har vi först och främst valt att genomföra en 
kvantitativ studie av besökarna vid de utvalda infomötena som företaget anordnade under 
studiens gång. Genom denna undersökning har en bredd i studien tillförts, och vi har därmed 
haft möjlighet att finna mönster och samband mellan de olika svaren.42 Detta har vidare 
bidragit till att vår förståelse för event marknadsföringens effekt utifrån ett 
konsumentperspektiv har underlättats.  
 
För att få grepp om hur Work and Travel Companys ledning ser på event marknadsföring, och 
sin egen roll för utgången av detta, har vi även genomfört en intervju med företagets VD. 
Detta har inneburit att vi även har kunnat få en inblick i företagets event marknadsföring. 
 
Därmed har vi vid undersökningen av besökarna vid infomötena använt oss av en 
kvantitativ forskningsmetod, i form av en enkätundersökning som delats ut till samtliga 
deltagare vid dessa utvalda events. Ur denna undersökning har vi kunnat kartlägga och 
identifiera de komponenter som utgör event marknadsföringen vid just ett infomöte. För att 
sedan komplettera denna undersökning och därigenom möjliggöra en jämförelse mellan 
företagets och besökarens uppfattning av eventet, genomförde vi även en intervju med Work 
and Travel Companys VD. Dessa två undersökningar kunde vi sedan sammanföra och utifrån 

                                                 
37 Patel, 1994, s. 21 
38 Lindholm, 2001, s. 46 
39 Bryman & Bell, 2005, s. 25 
40 Patel, 1994, s. 21 
41 Bryman & Bell, 2005, s. 24 
42 Bjereld et al, 2002, s. 114 
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respondenternas svar beskriva skillnaderna och likheterna mellan aktörernas upplevelser, 
vilket gav upphov till slutsatser som sedan kunde komma Work and Travel Company till gagn 
i dess event marknadsföring. 
 
2.5 Primärkällor 
Med primärkällor menas all fakta som en författare tagit del av direkt från den ursprungliga 
källan och som appliceras direkt på studien.43 För att finna vilka faktorer som påverkar 
eventets effekt har vi valt att genomföra en enkätundersökning av besökarna vid utvalda 
events och eftersom de resultat som genereras utifrån denna skall jämföras med Work and 
Travel Companys egna synpunkter, så har vi även valt att göra en intervju med VD:n för 
företaget. Detta för att vi, som tidigare tagits upp i våra utgångspunkter, har velat ha möjlighet 
att analysera och jämföra de svar vi får, och sedan identifiera de likheter och skillnader som 
finns mellan företagets och besökarnas upplevelse av eventet.  
 
All information som vi samlar in genom dessa medel räknas alltså till kategorin primärkällor.  
 
2.6 Sekundärkällor 
All data som införskaffats som vi själva inte observerat i första hand klassas som 
sekundärkällor.44 Den information och de teorier vi erhållit som redan har insamlats och 
granskats i tidigare studier med andra syften än vårt går alltså under denna benämning.45  
 
Många av de källor vi använt oss av är kurslitteratur som vi införskaffat under den tid vi 
studerat, men även litteratur som vi funnit via sökningar på Umeå universitetsbibliotek. För 
att finna ytterligare fakta och teorier om event marknadsföring och dess komponenter har vi 
använt oss av databasen Business Source Premier, som vi också fick tillgång till via Umeå 
universitetsbibliotek.  
 
När vi sökt artiklar har vi använt oss av sökorden Event Marketing, Grönroos, Aaker, Non-
Verbal Communication, The Big Five, Brand Management, Public Relations Behavior och 
ERG theory. Då sökningarna ofta genererat en stor mängd träffar, och för att hitta de artiklar 
som är mest lämpade utifrån vårt problem och syfte, har vi begränsat sökningarna ytterligare 
genom att endast söka på de artiklar som innehöll dessa nyckelord i titeln samt genom att 
uteslutande använda oss av de artiklar som varit peer reviewed. 
 
Vid sökningar efter litteratur kring ämnet har vi använt oss av Umeå universitetsbiblioteks 
albumsök och bland annat sökt på ord som Brand Management, Event Marketing, Marketing 
Communication, IMC och Keller.  
 
Vi har valt att göra sökningar på både de ämnen vi har önskat granska närmare, så som 
marknadsföring och kommunikation, men även försökt finna litteratur och artiklar genom att 
söka på ett antal namn som vi själva, både sedan innan och efter rekommendationer från 
utomstående, varit medvetna om har författat litteratur berörande dessa ämnen. 
 
2.7 Källkritik 
För att styrka vår studies autenticitet vill vi i det här avsnittet avgöra kvaliteten på den 
information vi insamlat genom de olika källor vi använt oss av under arbetets gång.46 Detta 

                                                 
43 Dahmström, 1996, s. 57 
44 Patel, 1994, s. 56 
45 Johansson Lindfors, 1993, s. 117 
46 Wallén, 1996, s. 85 



- 14 - 

har vi valt att göra genom fyra källkritiska principer, vilka innefattar äkthet, tidssamband, 
oberoende och tendensfrihet.47  
 
Med äkthet menas att den person eller den litteratur vi använder oss av i 
informationsinsamlandet också är den som den utger sig för att vara.48 I detta avseende anser 
vi oss inte ha någon anledning att tvivla på varken primär- eller sekundärkällorna, då vi 
använt oss av Universitetsbibliotekets databaser, kurslitteratur, Work and Travel Companys 
VD samt besökarna på företagets event som grund till vår studie. Vi är följaktligen väldigt 
trygga i att samtliga av dessa är de som de har utgett sig för att vara. 
  
Det tidssamband som skall övervägas vid kvalitetsbedömningen innebär att den information 
som framkommer av källan inte skall ha författats alltför lång tid efter att det som 
informationen grundas på har inträffat.49 Då det i vårt fall handlar om akademiska artiklar och 
olika former av kurslitteratur bedömer vi att detta kriterium uppfylls och att den information 
som framgår av källan således var aktuell då den skrevs. Vad gäller primärkällorna anser vi 
detta vara mycket väl efterlevt då de upplevelser och åsikter som efterfrågades var så nära till 
hands som de kunde vara.  
 
En annan aspekt som vi anser vara angelägen inom detta kriterium är även sekundärkällans 
aktualitet i dagsläget, det vill säga hur pass lång tid som har gått sedan källan trycktes. I detta 
avseende skiljer sig litteraturen och artiklarna sig något åt, både inbördes och gentemot 
varandra, då en del är tryckta sedan en lång tid tillbaka, medan andra är nyare. Vi har dock 
ansett att samtliga av de sekundärkällor vi nyttjat under arbetets gång har innefattat teorier 
som varit applicerbara på studien, således även de som inte publicerats de senaste åren. 
 
Den källa som används skall även vara självständig och oberoende, vilket betyder att den helt 
enkelt inte skall vara en återberättelse eller ett referat av en annan källa.50 Vad gäller våra 
primärkällor i det här fallet är vi väldigt säkra på att det som framkommit är respondenternas 
svar oberoende av andra källor. De sekundärkällor vi använt oss av anser vi i de flesta fall 
leva upp till kriteriet, eftersom det oftast handlar om författarens egna teorier och 
observationer. I vissa fall har det dock skett återberättelse, då detta emellertid handlar om 
väldigt välkända teorier (som till exempel Alderfer’s ERG teori), anser vi att denna avvikelse 
från oberoendet inte skadar kvaliteten på informationen.    
 
Om en källas personliga, ekonomiska eller andra intressen inte bidrar till att denna ger en 
falsk bild av verkligheten har även kriteriet tendensfrihet uppfyllts.51 Eftersom de 
sekundärkällor vi funnit och använt oss av har kommit från välrenommerade författare har vi 
ingen anledning att tvivla på dess tendensfrihet även om vi själva inte har haft möjlighet att 
införskaffa mer information om dessa. Vidare har vi likaledes inga skäl till att misstänka att 
detta är något som skulle ha påverkat primärkällornas verklighetsbild, eftersom vi dels känt, 
och således litat på, intervjupersonen och dels uppfattat att besökarna i sina svar inte har visat 
några tecken på en förvrängd verklighetsbild på grund av ovanstående faktorer. 
 
Utöver genomgången av de ovanstående kriterierna har vi också valt att redovisa vårt 
tillvägagångssätt för insamlandet av informationen, både från våra primära och sekundära 

                                                 
47 Thurén, 2005, s. 13 
48 Ibid. s. 13 
49 Ibid. s. 13 
50 Ibid. s. 13 
51 Ibid. s. 13 
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källor. Intervju-52 och enkätfrågor53 finns presenterade och sökord och antal träffar54 ställs upp 
för att läsaren skall kunna se varifrån informationen är inhämtad.  
 
2.8 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi presenterat vår egen förförståelse och djupgående beskrivit hur denne 
kommer att inverka på studien som helhet. Detta för att ge läsaren skall få en god förståelse 
för vad denna inverkan betyder för studien och ge denne en möjlighet att bilda sig en egen 
uppfattning om sanningshalten i studien. 
 
Vidare har vi beskrivit det perspektiv och vetenskapliga förhållningssätt vi intagit under 
studien där vi förklarade att under studien skulle vi främst inta eventbesökarens perspektiv. 
För att ge en helhetsbild av eventupplevelsen intog vi emellertid även till viss del Work and 
Travel Companys perspektiv. Det vetenskapliga förhållningssättet beskriver synen på 
verkligheten och vår studie intar främst en positivistisk syn. 
 
Vi har angripit problemet genom en deduktiv ansats, då vår studie tog avstamp i teorier för att 
sedan testa dessa mot verkligheten. I slutet av vår studie utgick vi från de resultat vi samlat in 
för att knyta samman de teorier vi testat på en sätt som vi tidigare inte sett inom forskning. 
 
Detta kapitel avslutades med att förklara varifrån vi samlat in vår information samt vilken typ 
av källor vi använt oss av. Dessa källor har vi sedan granskat kritiskt utifrån fyra källkritiska 
principer, vilka innefattar äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet. 

                                                 
52 Se Bilaga 3 
53 Se Bilaga 2 
54 Se Bilaga 1 
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KAPITEL 3 
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KAPITEL 3 – TEORETISK REFERENSRAM 
För att kunna gå vidare i vår undersökning och kartläggning av de faktorer som utgör event 
marknadsföring, måste vi först finna etablerade teorier som redan existerar inom området. I 
problembakgrunden konstaterade vi att ett event är en upplevelse för individen och ett sätt för 
företag att synas. Vi kommer därför i detta kapitel redogöra för de teorier kring 
kommunikation, marknadsföring, varumärke samt konsumentbeteende som vi ansett 
vara väsentliga för studien. Dessa har vi slutligen integrerat med varandra i en 
sammanfattande modell för att illustrera det samband vi velat pröva i våra två 
undersökningar och som vi tidigare inte sett i forskningen om event marknadsföring.  
 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
3.1 Kommunikation 
Till att börja med kan vi fastslå att inom all marknadsföring är god kommunikation 
fundamentalt och inte får förbises i något sammanhang. Kommunikation är som tidigare 
nämnts den process där en sändare via en kommunikationskanal överför ett meddelande till en 
mottagare med syfte att framkalla ett gensvar hos denne. Nedan presenterar vi några 
grundläggande teorier om kommunikation med avsikt att ge läsaren goda kunskaper i vad 
kommunikation faktiskt är. När detta har uppnåtts går vi vidare och lägger fram mer ingående 
teorier om de olika komponenterna i processen för att utöver detta även ge möjlighet till att 
spåra var eventuella störningar i kommunikationen uppkommer. 
 
 
 
 Kommunikation     Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
 
Kommunikation – en definition 
Kommunikation startar när en person sänder ett meddelande till en annan med avsikt att 
framkalla en reaktion. Effektiv kommunikation uppstår när mottagaren avkodar och uppfattar 
meddelandet precis som sändaren avsett.55 
 
Kommunikationsprocessen 
Inom kommunikation utgår teorierna från en klassisk basmodell där en sändare skickar ett 
budskap som passerar genom ett medium, i vilket det utsätts för brus, eller störningar, och 
vidare till mottagaren som sedan reagerar på budskapet.56 Denna teori har dock under åren 
utvecklats och anpassats allt eftersom kommunikationskanalerna har utvecklats. Bland annat 
har en återföringsfaktor tillförts i modellen,57 det vill säga den feedback sändaren får från 
mottagaren. Brusfaktorn har dessutom utökats till att uppträda genom hela processen och även 
kodning och avkodning har lagts till.  
 

                                                 
55 Bloisi et al, 2007, s. 355 
56 Larsson, 2001, s. 39 
57 Ibid. s. 39 
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Efter att budskapet är skickat är det upp till mottagaren att avkoda meddelandet och ur detta 
utläsa en mening, och hur mottagaren sedan reagerar på denna mening genererar feedback till 
sändaren. Det vi här har beskrivit är basmodellen inom kommunikation. Vidare finns det ett 
flertal modeller som är mer eller mindre utvecklade, men gemensamt för samtliga är att de 
alla bygger på denna modell.  
 
Ett exempel på en utveckling av basmodellen syns i figuren nedan och är en av många 
liknande som visar på de komponenter som ingår i processen och vad dessa innebär. Vad som 
tydligt syns är att basmodellen fortfarande är märkbar i denna mer utvecklade modell, det som 
dock har lagts till är bland annat parternas perceptuella filter, som bestämmer vad sändaren 
meddelar och var mottagaren sedan hör, något som påverkas av bland annat vilka motiv, 
fördomar och värderingar dessa parter har.58  
         
 
        KODNING          KANAL                 AVKODNING 

 
 
 
 

 
        SÄNDARE                     MEDDELANDE               MOTTAGARE 

 
 
 
 
 

                             FEEDBACK 
 

 
                  PERCEPTUELLT             PERCEPTUELLT  
           FILTER               FILTER 

 
 
 

Fig. 3.1. Meningsutbyte: en modell av kommunikationsprocessen (Buchanan &  
Huczynski, 2001) 

 
De övriga parterna av förloppet förklaras mer ingående nedan, eftersom vi nu går in på vikten 
av icke-verbal kommunikation, avkodning samt presenterar de störningar som kan inträffa 
under kommunikationsprocessen och som illustreras av de kurviga linjerna i modellen ovan. 
Efter detta avsnitt är målet att läsaren skall vara medveten om dessa faktorer och deras 
inverkan på kommunikationen mellan de deltagande parterna vid ett event. 
 
Kodning och Avkodning 
Kodning och avkodning är den mening som sändaren har med budskapet och den mening som 
mottagaren faktiskt lyckas utläsa från budskapet.59 Kodning handlar om det som sändaren vill 
framföra med sitt budskap och det är här som denne bland annat väljer sina ord och även hur 
meddelandet skall framföras. Avkodningen sker när mottagaren nås av meddelandet och 
                                                 
58 Buchanan & Huczynski, 2001, s. 182 
59 Larsson, 2001, s. 40 
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tolkar den kodning som sändaren använt sig av.60 Genom sändarens sätt att formulera sig, 
skriftligt eller muntligt, sker en kodning genom ett medium, eller kanal. I vårt fall handlar det 
om sändarens förmåga att utrycka sig muntligt och på ett sätt som är säljande och tränger 
igenom bruset vid ett event. 
 
Kommunikationsstörningar 
Det finns en mängd olika kommunikationsstörningar som ett företag kan stöta på i sin event 
marknadsföring och i sin kommunikation med kunderna. Dessa störningar benämns som brus, 
eller noise, och utgör en viktig del av kommunikationsmodellen. Detta brus är allt som kan 
komma i vägen för kommunikationen mellan två eller fler personer, och leder till en 
mindre effektiv kommunikation. Detta kan ta sig form genom allt från bakgrundsljud som stör 
den direkta kommunikationen till låg motivation hos både sändare och mottagare,61 för att 
nämna några. 
 
En av de grundläggande faktorerna för effektiv kommunikation kan hittas i användandet av 
språket, det vill säga semantik. För att uppnå effektiv kommunikation är det viktigt att 
språkbruket ligger på en nivå som både sändare och mottagare förstår, med vilket menas att 
ett tekniskt eller avancerat språk bör undvikas.62 Detta är framförallt viktigt vid event 
marknadsföring som är inriktad mot mässor och liknande, där budskapet når en mängd olika 
människotyper. En annan faktor som kan leda till att budskapet förvrängs är individens 
förmåga att utforma detta till att passa den egna världsbilden och de egna 
bakgrundsfaktorerna. Till exempel kan ett allvarligt budskap förvrängas till att låta mer 
positivt eftersom detta kan tona ner de konfliktfyllda och obehagliga sidorna av budskapet.63  
 
Andra faktorer som är väsentliga inom event marknadsföring är bland annat mottagarnas 
bakgrundsfaktorer och deras förmåga att uppfatta och ta till sig sändarens budskap. Detta 
påverkas av den perceptuella filtreringen från mottagarens sida, men även av nivån av 
förtroende mellan mottagare och sändare,64 vilket påverkas av hur professionellt företaget 
eller organisationen bemöter åhörare och presenterar sig själva vid eventet.  
 
Att mottagarnas bakgrundsfaktorer påverkar innebär att deras tidigare upplevelser och deras 
förväntningar påverkar hur de tar till sig och uppfattar budskapet,65 vilket påminner om 
selektiv perception. Detta innebär att mottagarens uppmärksamhet riktas mot delar av 
meddelandet, och på så sätt får dessa större betydelse, medan de övriga förbises.66 För event 
marknadsföraren är detta svårt att förutse, men genom att uttrycka sig enkelt och tydligt 
minskar denne risken för att budskapet missuppfattas.  
 
En del av kommunikationsprocessen är den icke-verbala kommunikationen, som sker i form 
av bland annat kroppsspråk och röstläge.67 Detta möter människan dagligen och många 
forskare finner att över 90 procent av vår kommunikation består av detta omedvetna, och 
ibland medvetna, uttrycksmedel i våra möten med människorna runt omkring oss.68 
 

                                                 
60 Buchanan & Huczynski, 2001, s. 181 
61 Buchanan & Huczynski, 2001, s. 182 
62 Kaufmann & Kaufmann. 2005, s. 378 
63 Ibid. s. 373 
64 Buchanan & Huczynski, 2001, s. 182 
65 Bloisi et al. 2007, s. 366 
66 Kaufmann & Kaufmann. 2005, s. 374 
67 Blundel & Ippolito, 2008, s. 10 
68 Gabbott & Hogg, 2001, s. 6 
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Gabbott och Hogg, till exempel, menar att den icke-verbala kommunikationen i stort är ett 
uttryck som överstiger muntligt och skriftligt språk, i form av kroppsspråk såsom 
ansiktsuttryck, ögonkontakt, hållning, gester, etc.69 Det som sägs måste stämma överens med 
det som sändaren fysiskt uttrycker för att trovärdigheten i meddelandet skall vara optimalt.  
 
Sändarens trovärdighet påverkar hur budskapet tas emot. Ett budskap från en mindre 
trovärdig sändare kommer generellt sett tilldelas en lägre betydelse än om meddelandet 
kommer från en sändare med hög trovärdighet.70 Många gånger beror nivån av förtroende 
mellan sändare och mottagare på att de har kommunicerat med varandra tidigare och skapat 
en uppfattning om trovärdigheten.71 Vikten av att event marknadsföring sker på ett 
professionellt sätt kan inte nog understrykas då det är denna kommunikation mellan 
marknadsförare och kund som bygger företagets tillförlitlighet. 
 
Grunig och Hunts PR-modell 
Vi går nu över till kommunikationsmodeller som är mer specifika för marknadsföring och 
varumärkeshantering. En av de första teorierna vi lärt oss under vår studietid är 
marknadsföringsmixen som är uppbyggd av de fyra P: na, det vill säga Plats, Pris, Produkt 
och Promotion.72 Då vårt syfte är att hitta faktorer som påverkar upplevelsen och effekten av 
events ligger fokus främst på promotion och den kommunikation som detta medför.  
 
Public relations (PR) utgör en viktig del av denna kommunikation mellan företaget och dess 
omvärld så leder detta oss in på ämnet. Public relations har som kommunikationsform 
existerat i hundratals år, dock var det först under slutet av 1800-talet som det fick sin ställning 
som en unik sådan.73 Under senare år har mer omfattande forskning kring ämnet skett och 
olika modeller har presenterats till följd.  
 
1984 presenterade James Grunig och Todd Hunt en karta över fyra PR-modeller, 
Publicitetsmodellen, Informationsmodellen, Asymmetrisk tvåvägsmodell samt Symmetrisk 
tvåvägsmodell.74 Denna modell har blivit en av de mer renommerade inom branschen och har 
legat till grund för diverse studier. Den bygger på två motsatta dimensioner, 
envägskommunikation mot tvåvägskommunikation samt asymmetrisk kommunikation mot 
symmetrisk kommunikation.75 Modellen presenteras på nästa sida.  

                                                 
69 Gabbott & Hogg, 2001, s. 6 
70 Kaufmann & Kaufmann. 2005, s. 374 
71 Blosi et al. 2007, s. 368 
72 Kotler et al. 2005, s. 34 
73 Grunig & Grunig. 1989, s. 27 
74 Larsson, 2001, s. 46-47 
75 Grunig & Grunig. 1989, s. 30 
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Fig. 3.2 Kännetecken för Grunig och Hunts fyra PR-modeller i en förkortad version 
(Larsson, 2001) 
 
Den första aspekten, publicitetsmodellen, används företrädesvis inom produktreklam samt då 
företag vill förbättra sitt anseende och profilera sig utåt.76 Informationsmodellen handlar om 
spridandet av information och nyttjas främst av myndigheter och andra organisationer utan 
kommersiella syften.77 Den asymmetriska tvåvägsmodellen är den modell av dessa fyra som 
vi applicerat på vår studie då den till största delen riktar in sig på aktiviteter där det finns 
möjlighet för tvåvägskommunikation, det vill säga den typ av kommunikation som bör 
uppnås på Work and Travel Companys infomöten. Den sista modellen, symmetrisk 
tvåvägsmodell, ses ofta som idealmodellen då författarna här utgår från att en dialog och 
förhandling sker mellan aktörerna.78   
 
Trots att den asymmetriska tvåvägsmodellen gör sig bäst i mediala sammanhang, upplever 
vi att den har kunnat tillämpas i vår studie för att urskilja hur Work and Travel Company 
bemöter feedback på sina infomöten och hur besökarna upplever detta.  
 
IMC Audience Communication Overlap 
IMC, Integrated Marketing Communication, är ett begrepp som tidigare har presenterats av 
många forskare, som har sett en tydlig övergång från masskommunikation till en mer 
individuell.79 Som en effekt av denna ständiga förändring och utveckling av människors 
informationsintag måste marknadsförare idag sända ut tydliga och övertygande budskap, 
vilket kräver en integrerad marknadsförings- och kommunikationsstrategi.80  
 
I figuren visas IMC Audience Communication Overlap, som förutsätter att företaget har 
tidigare kunskap om sin målgrupp, dess attityder och beteende. Detta kommer att tas upp i det 
senare avsnittet av kapitlet om konsumentbeteende, men för tillfället fokuserar vi på 
kommunikationsaspekten av detta.  

                                                 
76 Larsson, 2001, s. 47 
77 Ibid. s. 48 
78 Ibid. s. 48 
79 Schultz et al, 1994, s. 17 
80 Ibid. s. 39 
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Cirklarna i figuren symboliserar       Communication Option B 
den del av marknaden som nås       Communication                     
av olika kommunikationskanaler,         Option A    
och den skuggade biten  
representerar den överlappande  
ytan av dessa cirklar. Detta visar  
det första kriteriet för lyckad   Audience 
marknadskommunikation,  
nämligen täckningen av marknaden.  
 
För att uppnå ett fungerande IMC  
program, har sex kriterium identifierats:   
1.Täckning (Coverage)      
2.Insats/medverkande (Contribution)      
3.Gemensamhet (Commonality)    Communication Option C 
4.Komplementaritet (Complementarity)             Fig. 3.3 IMC Communication Overlap 
5.Mångsidighet (Versatility)       (Keller, 2002) 
6.Kostnad (Cost) 
 
Det första, täckning, visar i vilken utsträckning olika kommunikationsalternativ når ut till 
publiken, vilken representeras av den kvadratiska figuren i modellen.81 Det vi kan utläsa från 
figuren ovan är att olika delar av målgruppen täcks av de olika cirklarna; vissa av bara en, 
vissa av två, samt att en liten del täcks av samtliga cirklar. Något som även bör påpekas är att 
en stor del av ytan inte täcks av någon cirkel. Detta anser vi tydliggör det faktum att 
marknadsföraren måste ha kunskap om målgruppens preferenser innan 
kommunikationsalternativen som skall användas bestäms.  
 
Insatsen, eller medverkandet, bestäms av hur väl budskapet tas in av mottagaren, hur det 
påverkar denne och det slutliga resultatet av detta.82 Ett event skall på egen hand lyckas sända 
ut ett budskap oberoende av de andra formerna av kommunikation, som annonsering och 
webbsidor.  
 
Information som är genomgående densamma, oavsett vilken kommunikationskanal denna 
förmedlas via, sätter sig lättare i mottagarens minne. Därför är gemensamheten en viktig del 
av IMC.83 Om ett företag väljer att marknadsföra sig genom att anordna ett event, bör det som 
sänds ut i samband med detta stämma överens med den information som förmedlas via övriga 
kommunikationskanaler. Detta ökar med största sannolikhet trovärdigheten i det budskap som 
sänds ut, vilket gynnar kundens upplevelse av varumärket. 
 
Komplementaritet syftar till att de olika kommunikationsmetoderna är kopplade till varandra 
samt hur de på olika vis förknippas med varandra. Konkret kan detta betyda att en tv-reklam 
fastnar i kundens medvetande och i sin tur gynnar försäljning vid ett senare tillfälle, 
exempelvis vid ett direkt möte.84  
 
För att IMC skall vara effektivt behöver modellen även visa på mångsidighet, vilket innebär 
att det når en större del av marknaden. Den kritiska aspekten för företaget är att lyckas 

                                                 
81 Keller, 2002, s. 329 
82 Ibid. s. 330  
83 Ibid. s. 331 
84 Ibid. s. 332 
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kommunicera på ett sätt som tilltalar både den som tidigare tagit del av ett annat 
kommunikationsalternativ, och den som inte har det.85 Keller presenterar två alternativ för att 
lyckas uppnå denna mångsidiga kommunikation. Den första är att få informationen i ett valt 
alternativ att nå ut till olika typer av människor, och den andra är att få denna information att 
vara så pass omfattande att kunden kan ta till sig den oavsett tidigare kunskap.86  
 
Kostnaden för detta måste slutligen övervägas för att komma till insikt om hur effekten av 
dessa olika kommunikationskanaler blir så optimal som möjligt.87 
 
Samtliga kriterier är viktiga komponenter för att få ett väl fungerande IMC program. I 
problembakgrunden fastslog vi att events är ett allt vanligare sätt för företagen att 
kommunicera med sina kunder. Genom att sammankoppla detta med de övriga 
informationskanalerna ökar chansen att kommunikationen sker så effektivt som möjligt. 
 
3.2 Marknadsföring 
Avslutningen på föregående avsnitt visade att kommunikation och marknadsföring i högsta 
grad är kopplade till varandra. Vi går nu vidare in på marknadsföringsteorierna och börjar 
med att precisera begreppen, för att sedan introducera mer djupgående teorier kring ämnet. 
 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring  Varumärke      Konsumentbeteende 
 
 
 
Event Marknadsföring – En definition 
Innan vi går in på teorierna kring event marknadsföring, vill vi först reda ut vad detta begrepp 
står för, med avsikt att ge läsaren förståelse för de olika termerna.  
 
I det inledande kapitlet för studien definierade vi event marknadsföring som ”en aktivitet 
som samlar målgruppen i tid och rum; ett möte i vilket en upplevelse skapas och ett budskap 
kommuniceras”.88 Vidare är definitionen för marknadsföring, enligt American Marketing 
Association (AMA), ”den aktivitet, de institutioner, och processer som skapar, 
kommunicerar, förmedlar, och utbyter erbjudanden som är av värde för konsumenter, kunder, 
partners, och samhället i stort”89 (Egen översättning). Behrer och Larsson poängterar även att 
det som i folkmun kallas event marknadsföring inte alltid bör beaktas som sådan.90  
 
Kategoriseringsmodell för Event Marknadsföring 
För att avgöra vilken form av event marknadsföring, och om det överhuvudtaget är event 
marknadsföring, som bedrivs bör konceptet ytterligare betraktas. I modellen på nästa sida vill 
Behrer och Larsson visa att de olika typerna av event marknadsföring som bör tillämpas beror 
på om eventet uppfattas som en händelse eller om det ses som ett evenemang. Detta av det 
naturliga skälet att den engelska översättningen av ordet event har dessa två betydelser. Det är 
således av stor vikt att definiera dessa begrepp. En händelse beskrivs som något som sker 

                                                 
85 Keller, 2002, s. 332 
86 Ibid. s. 332 
87 Ibid. s. 332 
88 Behrer & Larsson, 1998, s. 105 
89 http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx  
90 Behrer & Larsson, 1998, s. 106 
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utanför det som planerats, vilket Behrer och Larsson menar inte klassas som event 
marknadsföring och innebär att vi endast är intresserade av den högra sidan av modellen, 
medan ett evenemang är något där deltagandet är ett medvetet beslut av individen. En annan 
differentiering som görs är huruvida eventet är avsett att stimulera försäljningen av företagets 
vara eller tjänst, eller om det handlar om att bygga eller stärka dess image.91  

 
   Bygga/Stärka Varumärket 

  
                 3-dimensionell     Relationsskapande 
                 annonsering                 Event Marknads- 

     föring 
 
        Händelse             Evenemang 
 
          Action        Trafikskapande 
                  Marknadsföring          Event Marknads- 

            (AM)              föring 
 

 
     Stimulera Försäljning 
 

Fig. 3.4 Kategoriseringsmodell För Event Marketing (Behrer & Larsson, 1998) 
 
Action Marketing (AM) är försäljningsstimulerande händelser, där målet är att få kunden att 
avsluta sin utvärderingsprocess av varan eller tjänsten och fullfölja köpet. Exempel på AM är 
bland annat kuponger, extrapriser och varuprover. AM kan vara både en händelse och ett 
evenemang, beroende på om kunden innan besöket var medveten om att aktiviteten skulle äga 
rum.92 
 
Tredimensionell annonsering kan förklaras som ”levande” reklam, som sker på ett 
uppseendeväckande vis och inte förväntas på den plats där detta utspelar sig. Det kan handla 
om att hänga upp förstorade produkter på stora pelare eller andra reklambärande objekt. 
Behrer och Larsson placerar dock detta utanför begreppet event marknadsföring, då företaget 
inte representeras rent fysiskt, och att det inte heller samlar sin målgrupp i tid och rum.93 
 
Trafikskapande Event Marketing innebär att ett evenemang äger rum för att framkalla trafik 
som i sin tur förväntas generera försäljning. Detta kan till exempel handla om att det händer 
något utöver det vanliga i ett köpcenter som ämnar locka till sig kunder. Vidare innebär detta 
att kunden tar sig till platsen, något denne kanske inte hade gjort om det inte vore för att ett 
event ägde rum.94 
 
Relationsskapande Event Marknadsföring kan te sig olika form, dock alla med samma syfte, 
det vill säga att bygga eller stärka företagets varumärke genom skapandet av relationer till 
kunderna. Här betyder ordet relation ”en etablerad kontakt som leder till ömsesidigt 
engagemang”95, där målgruppens perception av imagen spelar en betydande roll, men även 

                                                 
91 Behrer & Larsson, 1998, s. 106 
92 Ibid. s. 107 ff 
93 Ibid. s. 110 ff 
94 Ibid. s. 111 ff 
95 Ibid. s. 112 
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den direkta kontakt som skapas via mötet. Event marknadsföringen av denna 
relationsskapande karaktär innebär att evenemanget som skall äga rum utformas med avsikt 
att lämna utrymme för interaktion och engagemang mellan de deltagande parterna.96 
 
Kategoriseringsmodellen synes för oss vara mer anpassad mot de företag som säljer en fysik 
vara. Vi tycker emellertid att den är applicerbar även på ett tjänsteföretags verksamhet, och 
har således tillämpat den i vår undersökning om Work and Travel Companys event 
marknadsföring.  
 
Likheter och skillnader mellan relationsskapande och trafikskapande event 
marknadsföring 
Karaktäristiskt för de båda typerna av event marknadsföring är att kunden har ett motiv för att 
delta vid aktiviteten. I fallet med den relationsskapande event marknadsföringen är individens 
motiv att delta direkt länkat till aktiviteten, till skillnad den situation vi upplever i den 
trafikskapande. Kunden väljer att delta vid det relationsskapande evenemanget av intresse för 
aktiviteten i sig, medan denne vid trafikskapande evenemang kan ha andra ärenden än att bara 
närvara vid ett möte med företaget.  
 
Det som skiljer relationsskapande event marknadsföring från de övriga typerna i modellen är 
att denna är både uppsökande, som AM och tredimensionell annonsering, och inbjudande, 
som trafikskapande event marknadsföring. Work and Travel Companys infomöten är ett 
typexempel på denna relationsskapande event marknadsföring då eventet i sig bygger på att 
dels sprida information och dels att knyta kontakter. I deras fall handlar det således inte om de 
andra kategorierna. 
 
Effekt av event marknadsföring – en modell 
Inom event marknadsföring har Whelan och Wohlfeil utformat en modell för att mäta dennes 
effekt. En stor fråga inom event marknadsföring och bedömningen av dess effekt är huruvida 
en person självmant väljer att delta vid eventet.97 Denna motivation kan vidare ökas genom att 
minst en av personens individuella Predispositional Involvement Determinants även matchar 
strategin bakom eventet.98 Vi tror att detta är en mycket viktig teori som företag i allmänhet 
bör beakta vid sidan av övriga teorier om kommunikation och marknadsföring, samt att den 
används utifrån vilken typ av event som äger rum. Modellen presenteras på nästa sida.  

                                                 
96 Behrer & Larsson, 1998, s. 112 ff 
97 Whelan & Wohlfeil, 2006, s. 644 
98 Ibid. s. 651 
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Fig. 3.5 Modell för “Predispositional Determinants for Consumers’ Motivation to 
Participate in Marketing Events” (Whelan & Wohlfeil, 2006) 
 
Predispositional Event Marketing Involvement syftar till kundens bestående allmänintresse i 
event marknadsföring, marknadsföring och kommunikation. Detta kan innebära att en 
marknadsansvarig för ett konkurrerande företag besöker Work and Travel Companys monter 
vid en mässa, för att uppnå egen vinning genom att inhämta inspiration för sin egen 
marknadsföring.99 För H1 gäller att ju högre Predispositional Event 
Marknadsföringsengagemang, desto högre är engagemanget i själva eventet.  
 
Antagandet H2 uttrycker att ju högre Predispositional Event-Objekt Engagemang, desto 
högre är engagemanget i själva eventet, vilket illustrerar deltagarens Predispositional Event-
Object Involvement. Detta innebär att kundens bestående intresse för varumärket, eller den 
bransch inom vilken företaget verkar, avgör hur pass engagerad personen kommer att vara i 
eventet.100 
 
Predispositional Event-Content Involvement rör kundens relation till, och intresse för, själva 
aktiviteten som äger rum i och med eventet. Om Work and Travel Company till exempel 
håller i en lunchföreläsning, så är det kundens specifika intresse för föreläsningar som spelar 
in. Hypotesen H3 innebär följaktligen att ju högre Predispositional Event-Innehåll 
Engagemang, desto högre är engagemanget i själva eventet.101 
 
Med Predispositional Social Event Involvement menas individens önskan att vara en del av 
det sociala sammanhang som är förknippat med varumärket eller eventets innehåll. Då Work 
and Travel Company ställer ut på en gymnasieskolas utbildningsmässa, skulle det betyda att 
besökarna motiveras av att träffa andra elever som söker samma information. Hypotesen H4 

                                                 
99 Whelan & Wohlfeil, 2006, s. 652 
100 Ibid. s. 653 ff 
101 Ibid. s. 653 
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lyder därför ju högre Predispositional Socialt Eventengagemang, desto högre är 
engagemanget i själva eventet.102 
 
Dessa fyra typer av engagemang från besökarens sida är bestående och således alltid 
befintliga. Events är dock situationsenliga och unika, och därför blir även engagemanget i 
denna aktivitet unik för just det tillfället. Ju fler av de Predispositional 
Engagemangsfaktorerna som är tillgodosedda, desto större sannolikhet är det att kunden 
deltar aktivt i eventet vilket leder oss till den sista hypotesen i modellen, H5. Detta innebär att 
ju högre kundens Situationsengagemang är i eventet, desto starkare är dennes motivation att 
delta.103 
 
De fyra Predispositional Involvements till eventet kan variera i utsträckning och vikt för 
besökaren, och marknadsföraren måste därför kunna identifiera vilka dessa är för att sedan 
presentera den mest passande utformningen av eventet för att tillgodose dessa. Det bör även 
nämnas att det av modellen framgår att personens förmåga att delta, Ability to Participate, 
måste övervägas.  
 
3.3 Varumärke 
Vid events handlar mötet till stor del om att etablera eller att stärka varumärket genom att ge 
den potentiella kunden möjlighet till interaktion med företaget i ett socialt sammanhang. När 
ett företag använder sig av events som en del av sin marknadsföring bör således teorier kring 
detta varumärkesbildande beaktas för att vi sedan skall kunna koppla samman dessa med de 
övriga teorierna på ett sätt som vi inte funnit i tidigare studier om events. 
 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke      Konsumentbeteende 
 
 
Varumärkesidentitet 
En viktig del vid varumärkeshantering är dess identitet. Hur varumärket positionerar sig i 
kundernas medvetanden och vilken typ av mänsklig personlighet det besitter, är två aspekter 
som företaget måste ha i åtanke. Detta eftersom dessa karaktärsdrag bestämmer hur attraktiv 
och nödvändig kunden anser att varan eller tjänsten är.104  
 
Varumärkespositionering sker genom att kunderna positionerar varumärket i sina liv, utifrån 
hur de upplever det, och även hur det står sig i konkurrensen gentemot liknande 
varumärken.105   
 
Den strategiska personligheten är de karaktärsdrag som varumärket innehar sett genom 
omvärldens ögon. Detta ger liv åt varumärket och är ett sätt för företaget att kommunicera 
med sina kunder och därigenom skapa relationer.106  
 

                                                 
102 Whelan & Wohlfeil, 2006, s. 653 ff 
103 Ibid. s. 654 
104 Upshaw, 1995, s. 23 
105 Ibid. s. 23 
106 Ibid. s. 23 ff 
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Figuren nedan visar hur dessa två viktiga delkomponenter av varumärkesidentiteten 
tillsammans med de utomstående faktorerna bidrar till den totala identiteten. Återigen stöter vi 
på aspekter såsom kommunikation, marknadsföring och promotion.  
 
 
 
 

       
       Namn 

 
 Logotyp                   Marknadsföring 

                  & 
       Kommun- 
Varumärkes-                   ikation 
positionering                     
 
 
Strategisk pers- 

                          onlighet   
               Försäljnings-                                         Promotion 

            Strategier    
 
   

Fig 3.6 Kärnan      Produkt / Service 
Av Varumärkes-       Performance 
Identiteten (Upshaw, 1995) 

   
 
Varumärkespersonlighet 
Definitionen av varumärkespersonlighet är enligt Aaker ”de mänskliga karaktärsdrag som 
varumärket förknippas med ”107 (Egen översättning). Dessa personlighetsdrag är uppriktighet, 
spänning, kompetens, förfining samt kraftfullhet, även kallade The Big Five.108 Anderson et al 
har gjort en studie om hur de fem stora personlighetsdragen för individer passar in på de som 
gäller för varumärket, och bland dessa finner vi Neuroticism, Extroversion, Openness, 
Agreeableness och Conscientiousness.109 Här vill företaget uppnå en varumärkespersonlighet 
som matchar individens personlighet så att denne finner varumärket attraktivt och till följd 
väljer detta framför ett annat.110 Varumärkets personlighet skiljer sig dock från människans så 
tillvida att den bedöms utifrån det direkta och indirekta samspelet som sker mellan individen 
och företaget. Evans et al poängterar att detta samspel innebär att varumärket bedöms utifrån 
vilka som använt varumärket, förknippas med det, eller förespråkar varumärket.111 Detta 
innebär att de karaktärsdrag som eventpersonalen besitter, också är de som besökarna 
förknippar med varumärkets personlighet.  
 
Det kan vara svårt för ett företag att veta precis vilka personlighetsdrag som deltagarna vid ett 
event innehar. Då det kan sägas att ett event är något individen upplever så anser vi att det är 

                                                 
107 Aaker, 1997, s. 347 
108 Ibid. s. 352 
109 Anderson et al, 2009, s. 236 
110 Ibid. s. 237 
111 Evans et al, 2008, s. 146 
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av stor vikt att en organisation som använder sig av event marknadsföring är medveten om 
vilka typer av personer som dras till just deras varumärke. Utifrån denna kunskap kan 
företaget vinkla budskapet så att det passar publiken, samt ha en strategi för vilka av 
personalens personlighetsdrag som bör framhävas under ett event. I Work and Travel 
Companys fall handlar det om att känna till den typ av person som besöker infomötet och från 
denna insikt utforma presentationen både innehållsmässigt och karaktärsmässigt så att den 
passar just deras åhörare.  
 
Image och Profil 
Profil, image och identitet är begrepp som avser organisationens syn på sig själv i förhållande 
till omvärldens, där identiteten är den bild som organisationen uppfattar och förmedlar.112 
Målet är att dessa skall stämma väl överens, det vill säga att den självbild som företaget 
förmedlar även är den bild som omvärlden uppfattar.  
 
Image kan sägas vara resultatet av samspelet mellan de erfarenheter, kunskaper och intryck 
som människor fått av ett företag.113 De produkter eller tjänster som företaget säljer, hur 
företaget är uppbyggt och en rad fysiska faktorer, påverkar bilden av företaget. Image jämförs 
ofta med det rykte som ett företag byggt upp. Det är dock viktigt att skilja på dessa två 
begrepp då image är något som kan skapas medan ett rykte måste förtjänas.114 
 
Självbild 
Självbilden behandlar hur vi ser oss 
själva, och hur vi tror att andra ser oss. 
Detta kan ta form utifrån fyra 
dimensioner, faktiskt själv, idealt själv, 
socialt själv samt idealt själv, vilket 
illustreras i figuren till höger.  
 
Dessa olika dimensioner menar alltså att 
vi uppfattar oss själva på ett visst sätt 
samtidigt som vi skulle vilja uppfattas på 
ett annat sätt.115 En intressant aspekt av  
denna teori finner vi då vi applicerar      Fig. 3.7 Faktiskt och Idealt Själv i Ett Privat resp.     
den på ett event, där det är möjligt                   Socialt Sammanhang (Evans et al, 2008) 
att företaget upplever sig själva på ett visst sätt, och tror att besökarna uppfattar dem på ett 
annat vis. Detta medan de kanske i själva verket uppfattas på ett helt annorlunda vis än vad de 
önskat.  
 
Vi vill belysa detta, eftersom det kan vara till fördel för olika aktörer inom event 
marknadsföring att ha detta i åtanke då de lägger upp sina marknadsföringsstrategier. Denna 
teori kan även appliceras på konsumentens beteende. Vi vill dock använda denna ur företagets 
synvinkel och går istället vidare på konsumentens beteende i nästa avsnitt. 
 
3.4 Konsumentbeteende 
Då teorierna i föregående avsnitt tydligt har visat på psykologiska aspekter för hur 
konsumenten uppfattar varumärket, menar vi att dessa bör belysas ytterligare. I denna del av 

                                                 
112 Larsson, 2001, s. 96 ff 
113 Keller, 1998, s. 92, 412 
114 Duncan, 2002, s. 540 
115 Evans et al, 2008, s. 148 ff 
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teorikapitlet kommer vi därför att gå djupare in på teorier om konsumentbeteende, med 
avseende att få en mer ingående förståelse för varför individen beter sig på ett visst sätt och 
vad som motiverar denne. Detta anser vi kompletterar de övriga teorierna och ger oss 
möjligheten att se helheten i eventupplevelsen.  
 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
ERG – Existence Relatedness Growth  
När mottagaren nås av information påverkas denna av två faktorer; behov och attityd. Det 
budskap företaget sänder ut, måste i första hand tillgodose sina potentiella kunders behov. 
Dessa behov har förklarats genom många modeller. Det exempel på detta som vi finner mest 
relevant och applicerbart i denna studie, är Alderfer’s ERG teori. Detta är en teori utvecklad 
utifrån Maslow’s behovshierarki, där E står för existence, R för relatedness och G står för 
growth.. Den första är de biologiska behoven, relatedness är de behov människan har som 
social varelse, och den sistnämnda syftar till individens självförverkligande och 
utveckling. Till skillnad från Maslow’s teori behöver de biologiska behoven inom ERG teorin 
inte vara tillgodosedda innan de övriga.116  
 
Attityder och behov hos målgruppen 
När vi som konsumenter i samhället tar in information ställs vi inför vi två valmöjligheter; 
antingen accepterar vi den, eller förkastar den, beroende på hur vi uppfattar sändaren och 
budskapet.117 Genom att förstå de attityder som målgruppen har, kan ett företag öka 
genomslagskraften av ett event. Om de inte känner till detta kan de besökare som varit 
motiverade att komma till eventet tappa sitt förtroende för företaget på grund av att budskapet 
inte framgått på ett sätt som de kan ta till sig.  
 
Ett företag måste således kunna identifiera vilka behov, exempelvis utifrån ERG teorin, som 
bör tillgodoses hos kunden. En annan aspekt vi anser skall beaktas är att en produkt eller 
tjänst möjligen tillgodoser olika behov beroende på vilken ålder kunden har. När Work and 
Travel Company håller i ett infomöte måste det som meddelas till besökarna vara utformat så 
att den grupp individer som sitter i publiken kan ta till sig detta. En ung resenär som reser 
utomlands själv för första gången, har kanske ett mer biologiskt behov som behöver 
tillgodoses, det vill säga trygghetsbehovet. En äldre resenär, som redan klarat sig själv länge, 
kanske snarare fokuserar på att utvecklas i livet. Detta gör att informationen, och det sätt den 
förmedlas på, måste justeras till den nivå på vilken mottagaren befinner sig, med mål att 
framkalla en så positiv attityd som möjligt. 
 

                                                 
116 Arnolds & Boshoff, 2002, s. 698 
117 Larsson, 2001, s. 129 
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3.5 Sammanfattning och slutsatser av den teoretiska bakgrunden 
I detta kapitel har vi presenterat en rad olika teorier som ligger till grund för de 
frågeställningar och analyser som bemöts i de kommande kapitlen. Vi har redogjort för vad 
kommunikation är, de olika komponenterna av processen samt de problem som kan 
uppstå i och med störningar i kommunikationen. Detta ansågs vara ett fundamentalt område 
att granska närmare då ett event är en interaktion mellan de deltagande parterna. Därför är det 
av stor vikt för de företag som använder sig av event marknadsföring att vara medveten om 
svårigheterna med kommunikation. Syftet med denna fokusering på kommunikation var att 
dessa företag lättare skall kunna finna källan till dessa problem för att kunna rätta till dem. På 
detta vis ökar medvetenheten och skulle samma företag se liknande trender i ett senare skede 
kan detta då ta till samma metoder för att lösa problemen alltmer effektivt.  
 
Från kommunikationsteorierna har vi gått vidare till olika marknadsföringsmodeller och 
betraktat hur dessa kan tillämpas i olika sammanhang och vad som är skillnaden mellan olika 
typer av events beroende på vad företaget vill uppnå. Här är det viktigt att fastställa om det 
handlar om att öka försäljningssiffrorna eller att bygga och/eller stärka varumärket. Vi 
har även visat att individens tidigare engagemang och motiv att närvara vid eventet spelar 
en betydande roll för hur aktivt denna person kommer att delta i eventet då det äger rum. 
 
Detta resonemang förde oss vidare till strategier kring varumärkeshantering där vi först visade 
att varumärkesidentiteten är det som gör att företagen positioneras i kundens medvetande. 
Begreppet kunde delas upp ytterligare i form av varumärkespositionering och strategisk 
personlighet. Vi gick sedan in på de mänskliga personlighetsdrag varumärket kan ha, och 
avslutade med att klarlägga vikten av profil, image och en verklighetstrogen självbild samt 
belysa på vilket sätt vi anser att detta är relevant inom event marknadsföring. 
 
För att komplettera det som ovan diskuterades valde vi att även belysa teorier kring 
konsumentbeteende. Detta för att ytterligare förstå vad som driver de potentiella kunderna 
att delta vid events och vad företagen bör titta på för att lyckas skapa en inbjudande aktivitet 
som, i likhet med event marknadsföringsteorierna, gör att individen aktivt söker upp och 
sedan känner sig nöjd med eventet.  
 
I detta slutskede av det teoretiska kapitlet har vi sammanfört samtliga teorier på ett sätt som 
tidigare inte gjorts och därmed skapat en mall för hur vi anser att dessa komponenter 
tillsammans bygger eventupplevelsen. Med denna till grund har vi genomfört våra 
undersökningar för att sedan uppvisa en mer bestående utgångsmall som Work and Travel 
Company och andra företag kan använda i sin event marknadsföring. 
 
Denna egenkonstruerade utgångsmall presenteras i figuren på höger sida.  
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Sammanfattande Modell 
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Fig. 3.8 Faktorer Som Påverkar Eventupplevelsen (Egen Modell) 
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KAPITEL 4  
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KAPITEL 4 – METOD 
När vi nu presenterat våra vetenskapliga och teoretiska utgångspunkter för studien, vill vi i det 
här kapitlet att gå vidare in på den praktiska metod som tillämpats för att nå det resultat som 
hjälpt oss att uppnå studiens syfte. Nedan redogör vi för hur vi gått tillväga för att samla in 
primär- och sekundärdata, hur frågeställningarna har konstruerats och hur urvalet för 
primärdata har gjorts. Vi presenterar även de bortfall som inträffade under studiens gång samt 
hur vi slutligen bearbetat den informationen vi fått.  
 
4.1 Enkätundersökning 
Då vår studie utgår från ett problem som är inriktat på fakta och attityder är en 
enkätundersökning med fasta svarsalternativ ett relevant val för att få fram ett underlag för 
analys.118 Vi har som tidigare nämnts valt att göra e både en enkätundersökning samt en 
telefonintervju för att studien skall uppnå såväl bredd som djup. En fördel som 
frågeformuläret har gentemot intervjun är att denna är identisk för samtliga respondenter, 
något som hade varit svårt att uppnå vid genomförande av intervjuer med dessa, då frågorna 
hade kunnat ändras utifrån situationen.119 Med hjälp av en enkät fick vi möjlighet att nå ut till 
en större andel respondenter och därigenom fick vi en bredare grund för analys och slutsatser. 
 
Urval 
I enlighet med våra begränsningar fokuserar vi på Work and Travel Companys infomöten 
under studiens gång. Vi valde att utgå från tre infomöten för denna kvantitativa studie, då 
dessa ägde rum under arbetets gång. De här tre var vidare endast en del av de som äger rum 
under året, och under 2009 ordnar Work and Travel Company tolv infomöten med ett 
genomsnittligt antal på 20 – 25 besökare per tillfälle. På de vi valde ut för undersökningen 
fick vi veta att det hade varit cirka 100 besökare. Detta innebär att ungefär en tredjedel av de 
sammanlagt 250-300 besökare som deltar vid samtliga infomöten under 2009 ingick i studiens 
urval. 
 
Av besökarna på de infomöten som vi valt ingick samtliga i urvalet, vilket vi ansåg var rimligt 
då det gav oss ett representativt antal respondenter. Vår förhoppning var även att detta skulle 
ge oss möjlighet att få fler svar och på så vis uppnå en högre trovärdighet. Vårt urval kan 
snarare sägas gälla för antalet infomöten vi valt att undersöka. Då dessa events tidsmässigt 
var de som låg oss närmast till hands, har vi således valt att göra ett bekvämlighetsurval.120  
 
Upplägg och frågekonstruktion 
Vid utformning av ett frågeformulär bör forskaren bland annat beakta dess layout och lägga 
energi på att göra den så attraktiv som möjligt.121 Vad som är en attraktiv layout får dock 
bedömas utifrån fall till fall,122 och för att vår enkät skulle vara tilltalande för de personer vi 
önskade skulle ingå i studien utformades och formulerades den med grundtanken att den även 
skulle ha en lätt och överskådlig layout. Detta tror vi minskade risken för eventuella bortfall 
som enbart skulle grundas på att enkäten rent fysiskt tedde sig betungande att fylla i.  
 
En detalj vi hade i åtanke från början var att sätta alternativen till flervalsfrågorna under 
varandra, samt att de hamnade i en, enligt oss, logisk följd. Detta gjorde vi genom att bland 
annat placera alternativet mycket positiv överst för att sedan gradvis gå ned mot mycket 

                                                 
118 Johansson Lindfors, 1993, s. 112 
119 Bryman & Bell, 2005, s. 162 
120 Trost, 2007, s. 31 
121 Bryman & Bell, 2005, s. 165 
122 Trost, 2007, s. 93 
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negativ, då vi av egen erfarenhet är medvetna om att detta underlättar att hitta rätt 
svarsalternativ, vilket återigen minskar risken för bortfall. Anledningen till att vi valt att 
placera dem på det här viset var att vi utifrån vår egen syn på verkligheten ansåg att det var 
mest rationellt att de positiva svaren låg överst. Vidare tror vi inte att detta har influerat 
respondenterna i deras svar, utan att de istället har kryssat i det alternativ som stämde bäst 
överens med deras uppfattning.   
 
Inledande frågor 
Vi inledde vår enkät med att presentera oss själva och vår studie samt tydliggjorde att vi inte 
hade för avsikt att se vem som fyllt i den. Johansson Lindfors understryker faktumet att en 
enkät bör kompletteras med ett följebrev innehållande instruktioner och en kortare 
introduktion, vari det framgår att respondenten är anonym, vem som står bakom samt vad 
syftet med undersökningen är. Denna inledande information bör också innehålla någon form 
av motivation för respondenten.123 Då vi inte hade någon belöning för att motivera 
respondenterna att fylla i enkäten, framhävde vi istället att det inte krävdes någon större 
ansträngning, och på så vis få så många som möjligt att avsätta en kort stund av sin fritid till 
att delta. 
 
Frågorna är ställda utifrån den teoretiska referensramen, och vår avsikt har varit att ställa 
dessa mot varandra för att koppla svaren till teorierna och sedan analysera respondenternas 
åsikter. Vi hade även de frågor som vi skulle ställa under intervjutillfället i åtanke och 
utformade enkätfrågorna och svarsalternativen för att med enkelhet kunna jämföra de två 
undersökningarna.  
 
Inledningsvis ställde vi några grundläggande frågor om kön, ålder och i vilken stad de besökt 
infomötet. Detta gjorde vi för att få en bild av vilka besökare som besvarat enkäten samt för 
att se om det var Work and Travel Companys målgrupp som befann sig på eventet. 
Anledningen till att vi ville veta i vilken stad de var på infomöte var för att se om företaget 
framhävt sig på samma sätt vid de olika tillfällena eller om det skilt sig åt från gång till gång. 
Vi ville i den inledande delen även ta reda på vad respondenterna ansåg om det infomöte de 
besökt, vilket endast ger oss en uppfattning om hur de upplevde eventet. Trots detta ansåg vi 
att det var en passande fråga för att få besökarnas första, spontana, åsikt om infomötet. 
 
Informationskanaler 
I nästa del av enkäten fick respondenterna svara på om de hört talas om företaget innan de 
besökte eventet samt genom vilken kanal detta hade skett. Då Work and Travel Company 
använder sig av olika kommunikationskanaler hade vi flera svarsalternativ och lät 
respondenterna välja max två, då vi antagit att de nåtts av information om företaget på fler än 
ett sätt. Dock begränsade vi valmöjligheten till två alternativ eftersom detta underlättade för 
oss att sammanställa svaren. Vi frågade i ett något senare skede om, och i så fall hur, de skulle 
ta reda på mer information om företaget efter infomötet. Detta för att se om det fanns ett 
intresse bland besökarna att fortsätta ha kontakt med Work and Travel Company.  
 
Frågorna 7 – 11124 ställde vi för att undersöka hur eventet hade ändrat, om det överhuvudtaget 
hade ändrat, besökarnas bild av Work and Travel Company. Utifrån fråga 11, ”jag anser att 
den information jag fått under mötet överensstämmer med den information jag fått tidigare”, 
ville vi bedöma om respondenterna ansåg att Work and Travel Company höll en kontinuitet i 
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sitt budskap. Avsikten med dessa frågor var att se om eventet stärkt företagets varumärke, för 
att i ett senare skede av studien ställa besökarnas tankar om detta gentemot VD:ns. 
 
Vi ville ha reda på om respondenterna tidigare hade gjort, eller om de kände någon som gjort, 
en liknande resa med förhoppningen att de svar vi fick skulle bidra till en förståelse för deras 
behov, som de fick ange under en fråga i slutet av enkäten.  

 
Motiv och engagemang 
Nästa fråga behandlade besökarens främsta anledning till att besöka infomötet. Här fick 
respondenten välja mellan fyra alternativ som grundade sig i teorin om Predispositional Event 
Involvement125. Vi gav respondenten möjlighet att välja ett femte alternativ, annat, vilket vi 
lade till då vi uppmärksammande risken att ovanstående alternativ inte passade in på dennes 
situation. Utifrån detta ville vi dra slutsatser om hur bland annat aktivitetsnivån på infomötet 
påverkades av olika motiv att delta. Enligt teorin om dessa faktorer gäller att ju fler av dem 
som är uppfyllda desto större är besökarens engagemang i eventet. Då vi ville avgöra vilken 
som var den viktigaste faktorn för besökaren för vidare analysera detta valde vi att fråga om 
respondenternas primära anledning till att besöka eventet.  
 
Vi frågade respondenterna hur mycket information de tagit till sig under eventet, då vi 
ämnade ställa svaren mot olika variabler. Utifrån dessa samband ville vi analysera hur olika 
faktorer har påverkat hur mycket information som nådde fram till besökaren.  
 
Icke-verbal kommunikation och feedback 
Nästkommande frågor handlade om den fysiska miljön och här utformade vi frågorna och 
svarsalternativen utifrån vad vi själva upplever kan vara störande omständigheter samt de 
icke-verbala kommunikationshinder som vi anser skulle kunna förekomma. Med detta menar 
vi sådant som kan försvåra kommunikationen mellan föreläsaren och besökaren. Vi ville 
underlätta för respondenten i dennes svar och ansåg därför att det lämpade sig att ställa 
generella frågor angående kroppsspråk, tonläge och miljö. Vi lämnade även utrymme för 
besökarna att utveckla sina svar, vilket gjordes genom att lägga till alternativet annat följt av 
en rad där de kunde skriva vad de tyckte i just den frågan. 
 
För att undersöka om tvåvägskommunikation uppstått under infomötet bad vi respondenterna 
att svara på om de ansåg att de haft möjlighet att ställa frågor, om de ställde frågor och om de i 
så fall var nöjda med den respons de fick. Med dessa frågor kunde vi även avgöra vilken nivå 
besökarnas aktivitet och delaktighet låg på.  
 
Varumärke 
En av de viktigare frågorna utifrån teorierna kring varumärke och försäljning var om 
besökarna trodde att de skulle välja Work and Travel Company om de bestämde sig för att 
göra en liknande resa i framtiden. Denna fråga har vi ansett vara av stor vikt för studiens 
resultat, då vi här kunnat upptäcka en tydlig effekt av eventet, vilket möjliggjordes genom att 
vi ställde denna fråga mot övriga frågor om hur besökaren upplevde detta. 
 
Inom de två frågorna som följer den ovannämnda har vi rymt ett par olika teorier, vilket var 
lämpligt då vi ville hålla enkäten så kort och koncis som möjligt. I de här två frågorna fick 
respondenten ta ställning till hur denne uppfattade Work and Travel Company som företag 
samt hur han eller hon uppfattade dess personal. Besökaren fick välja mellan fem olika 
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karaktärsdrag; spännande, tillförlitliga, relationsskapande, kundorienterade, professionella 
och slutligen annat. Det sistnämnda hade vi med ifall respondenterna inte skulle anse att våra 
alternativ stämde överens med deras syn på företaget och personalen. Med dessa frågor har vi 
kunnat avgöra hur företagets varumärkesidentitet uppfattats av besökarna och hur de ser på 
företaget och dess personal.  
 
Tanken var även att använda oss av samma fråga i intervjun och att utifrån svaren se om 
företagets självbild stämde överens med hur de uppfattades utifrån. De olika karaktärsdragen 
vi använde oss av i frågeformuläret valde vi utifrån hur vi själva ansåg att ett företag bör vilja 
profilera sig gentemot sina kunder. Vi inser här att det finns en risk att vi har missat något 
personlighetsdrag till förmån för ett annat, dock tyckte vi att de som vi valde var 
representativa. Vi ville dessutom ge respondenten ett begränsat antal valmöjligheter då detta 
skulle underlätta för denne att ge oss ett svar på frågan. Även här fick respondenten välja max 
två alternativ, för att underlätta sammanställningen av empirin. Vi ansåg dessutom att två 
karaktärsdrag räckte, då respondenten fick ta ställning i frågan, i stället för att av 
bekvämlighetsskäl välja att kryssa i samtliga svarsalternativ.  
 
Behov 
Med fråga 25 och 26 ville vi förstå vilka behov besökarna ansåg att de behöver få 
tillfredsställda då de väljer vilken researrangör. Här fick de numrera följande svarsalternativ 
med värdena 1 till 5; att få hjälp med det som behövs före, under och efter resan, att få 
möjlighet att träffa andra resenärer, att jag utvecklas som person, att jag förbättrar min 
engelska, att jag får upptäcka nya miljöer, eller annat. Samtliga av dessa svarsalternativ tog 
vi fram utifrån vår förförståelse samt teorin om ERG, där det första alternativet svarar för 
tryggheten eller existence, det andra står för samhörighet och den sociala aspekten, 
relatedness och de tre sista representerar utveckling och självförverkligande, det vill säga 
growth.  
 
Respondenten fick fritt svara på vilken researrangör denne ansåg bäst levde upp till de behov 
som de ansett sig ha i föregående fråga. Då vi inte ville ha ledande frågor fick de inga 
alternativ utan valde helt utifrån sina egna tankar för att underlätta analysen av deras svar. 
 
Avslutande frågor 
Vi avslutade enkäten med två öppna påståenden där respondenterna fick uppge sina övriga 
åsikter om Work and Travel Company och infomötet. Anledningen till att vi hade med dessa 
var för att ge besökaren möjlighet att skriva helt fritt om vad denne tyckte om företaget och 
eventet utan att våra teorier och strategier skulle ligga till grund. 
  
Enligt oss finns det oändligt med olika formuleringar och ordningsföljder att välja mellan vid 
utformning av ett frågeformulär, och det finns säkerligen en stor del frågor som inte fått 
utrymme i enkäten. Vi anser dock att vi lyckades utforma denna på ett enkelt och bra vis för 
att tilltala så många av besökarna som möjligt. 
 
Access 
Access handlar i grunden om att få tillträde till data eller information och innebär ofta en 
svårighet för forskaren. Detta kan te sig genom att respondenten inte anser sig utvinna någon 
nytta av att medverka och på så vis känner låg motivation till att bidra med information.126  
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Avsikten med enkäten var att göra den så överskådlig och lätthanterlig som möjligt. Detta har 
vi bland annat gjort genom att utforma frågorna och svarsalternativen så enkelt som möjligt 
och på så vis ökat accessen för studien. 
 
Att besökarna självmant tagit sig till infomötena tror vi bidrog till att öka accessen, och då vi 
förmodar att de flesta gjort detta av intresse anser vi att många också kan ha haft välvilja att 
svara på våra frågor.  
 
En annan aspekt som möjliggjort tillträdet till data är att enkäten delades ut i slutet av de tre 
infomötena. Vi anser att detta bidragit till att respondenterna haft företaget och dess tjänst 
färskt i minnet och därför känt att de haft kunskap och åsikter om de frågor vi ställt. 
 
Det bortfall som presenteras vittnar om att det finns respondenter som, trots vårt försök till 
god access, har uteblivit helt eller delvis från undersökningen. Dock har de svar vi fått varit 
mycket givande och därmed har vi ändå kunnat genomföra en analys och slutligen dra 
slutsatser, vilket vi tror har gynnats av de förutsättningar vi haft för att få tillträde till 
informationen. De svårigheter som detta medför är dock något vi haft i åtanke under arbetets 
gång.  
 
Genomförande 
Då Work and Travel Companys infomöten ägde rum i södra Sverige var det en omöjlighet för 
oss att närvara, eftersom vi befann oss i Umeå. Av den anledningen skickade vi enkäten via e-
post till företaget i Helsingborg där de ansvarade för att distribuera den till samtliga besökare 
vid de utvalda eventen.   
 
Bortfall 
Vid forskning och undersökningar kan det hända att forskaren inte får svar på alla frågor, eller 
att en respondent helt uteblir från undersökningen. Detta kallas internt respektive externt 
bortfall.127 Vid vår studie fick vi ett relativt stort externt bortfall då vi fick 34 svaranden av de 
cirka 100 besökarna som vi, via den företagsrepresentant som höll i infomötet, delat ut 
enkäten till.  
 
Vi tror att detta bortfall kan ha berott på att respondenterna som besökte infomötet gjorde 
detta under sin fritid och därför inte var angelägna att stanna kvar. På grund av att vi inte 
själva hade möjlighet att närvara vid dessa events kunde vi inte heller träffa respondenterna 
eller prata med dem. Dock anser vi att vi genom vår utformning och konstruktion av enkäten 
gjorde så gott vi kunde för att förhindra bortfallet och vi tror att detta bidragit till att vi 
faktiskt i slutändan fått in 34 svar. Det stora externa bortfall som vi erfarit i vår studie anser vi 
således att vi inte kunnat påverka.  
 
Vi kan även se ett internt bortfall då en del besökare valde att inte svara på alla frågor i 
enkäten. Enligt vår mening är detta dock inte en stor andel då de flesta endast hoppade över 
enstaka frågor och att det trots allt inte handlar om flera stycken i samma enkät. I ett fåtal fall 
har besökarna hoppat över några frågor, men i de flesta fall är det bara en fråga som har 
förbisetts. De vanligast förekommande partiella bortfallen handlar om fråga 4, det vill säga 
vad de tyckte om infomötet och de två sista frågorna som handlade om respondentens övriga 
åsikter om företaget och infomötet. De här bortfallen anser vi inte påverka alltför mycket, i 
synnerhet de sista frågorna, då dessa är respondenternas övriga åsikten och därigenom kan 

                                                 
127 Wallén, 1996, s. 63 



- 41 - 

bero på att de anser att deras åsikt redan tydligt har framkommit. Dock har vi haft detta 
bortfall i åtanke när vi senare i studien analyserat utfallet. 
  
Databearbetning 
För att sammanställa den data vi fick in började vi för enkelhetens skull med att numrera 
samtliga enkäter för att kunna gå tillbaka till en specifik enkät om fel eller problem skulle 
uppstå. Vi använde oss av dataprogrammet SPSS och matade i detta in olika variabler för 
frågorna i enkäten. Från dessa kunde vi sedan ta fram diagram som visade hur respondenterna 
svarat och även för att ställa olika frågor mot varandra med avsikt att få fram samband mellan 
svaren.  
 
Vid de tillfällen då respondenterna fick ringa in en siffra mellan 1 och 10, fick siffran 1 värdet 
instämmer inte alls, 2-3 instämmer lite, 4-7 instämmer, 8-9 instämmer till stor del och 10 
instämmer helt. Vi valde dessa värden för de olika alternativen då vi ansåg att de i slutändan 
skulle ge det mest rättvisande resultatet.  
 
De frågor där besökarna kunde välja mer än ett alternativ hade vi, på grund av vår begränsade 
datakunskap, inte möjlighet att framställa dessa i SPSS. I dessa fall valde vi att använda oss 
av Excel och på så vis framställa dessa diagram och ifrån dem kunna utläsa respondenternas 
svar. Det negativa med att vi använt oss av Excel i dessa frågor är att vi inte kunnat bedöma 
dessa svar gentemot de övriga. Med tanke på att vår kunskap om SPSS och andra liknande 
dataprogram inte varit tillräckliga i detta avseende anser vi emellertid att detta är något vi inte 
kunnat påverka och att vi trots allt fann det bästa alternativet. 
 
4.2 Telefonintervju 
För den andra delen av studien valde vi att göra en telefonintervju med Work and Travel 
Companys VD Fredrik Dahlberg för att få fram hans och företagets syn på sig själva och sin 
event marknadsföring. Dessa svar hade vi sedan för avsikt att analysera med utgångspunkt i 
de teorier vi tog upp i föregående kapitel, och även mot de svar vi fick in från ovannämnda 
enkätundersökning. Syftet med detta var att slutligen uppvisa nya samband och dra slutsatser 
som kan gynna företaget i dess event marknadsföring. 
 
En nackdel med att göra en telefonintervju i jämförelse med en besöksintervju är att forskaren 
kan komma att missa samma detaljerade svar via telefon som annars skulle kunna ha 
framkommit genom det sistnämnda.128 På grund av det geografiska avståndet mellan oss och 
företaget hade vi dock ingen möjlighet att genomföra en besöksintervju och vi ansåg därför att 
en telefonintervju var det bästa alternativet. 
 
Urval 
En god intervjuperson är samarbetsvillig och välmotiverad att delta i intervjun, samt håller sig 
till ämnet. Dessutom passar olika typer av människor för olika typer av intervjuer, beroende 
på dess syfte.129 I vårt fall handlar det om Work and Travel Company och dess event 
marknadsföring, och därför fann vi att VD:n för företaget var representativ för hela 
organisationen. Eftersom vi har strävat efter att hitta de faktorer som påverkar eventets effekt 
var vi säkra på att det låg i ledningens intresse att få fram ett bra resultat, och även detta 
bidrog till att vi ansåg att VD:n skulle vara en tillförlitlig källa.  
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Upplägg och frågekonstruktion 
I studien söker vi faktisk information och därför är det viktigt att vi har insikt i att ordvalet i 
våra frågeställningar kan påverka det svar vi får.130 Därför har vi haft i åtanke att hela tiden 
vara så tydliga som möjligt i utformandet av våra frågor, med avsikt att minimera risken för 
bortfall. I den här situationen, i jämförelse med den situation vi hade med 
enkätundersökningen, har vi haft en fördel då vi genomfört intervjun med VD:n för det 
företag som står i fokus. Detta innebär att respondenten har gedigen kunskap om de begrepp 
som vi ämnar undersöka, vilket vi anser underlättar då vi kan fokusera på att få fram det 
väsentliga utan att vara oroliga för att missförstånd har uppstått.  
 
Inledande frågor 
Inledningsvis ville vi ha svar på grundläggande frågor om företaget, bland annat för få mer 
bakgrundsinformation. Vi tyckte även att det var viktigt att intervjupersonen fick några enkla 
frågor att svara på i början så att han skulle känna sig trygg i situationen, vilket vi tror bidrog 
till en bra start på intervjun.  
 
Utformning 
Tanken bakom konstruktionen av resterande frågor var att de i första hand skulle följa det 
avhandlade ämnet, och att vi i detta avseende inte prioriterade att strikt följa strukturen i vår 
teoretiska referensram. Vi utformade därmed våra frågeställningar från den teoretiska 
referensramen, men försökte i första hand förknippa frågorna med varandra och inte sortera 
dem utifrån den specifika teori som svaret skulle analyseras.  
 
Detta gjorde vi för att minimera risken för eventuellt bortfall och underlätta för 
intervjupersonen att svara på våra frågor med förhoppningen att det i slutändan skulle 
resultera i att färre detaljer glömdes bort. I vissa delar har vi även haft följdfrågor, beroende 
på om respondenten svarat ja eller nej, vilket vi ansåg gav utrymme för utveckling av svaret 
och på så vis gav oss mer information.  
 
Disposition 
Vi började med strukturerade frågor där respondenten fick ge allmän information om 
företaget. Sedan gick vi vidare till frågor om företagets marknadsföring i allmänhet och deras 
event marknadsföring i synnerhet. Här har vi haft målet att få fram svar som kunnat hjälpa oss 
att se om Work and Travel Company har en bra integrerad marknadsföringskommunikation 
(IMC) och även för att kunna placera företaget i den kategoriseringsmodell som presenterats i 
teorikapitlet. 
 
Sedan gick vi över till mer öppna frågor om kommunikationen kring eventen. Vi har i denna 
del ställt många frågor med utgångspunkt i den icke-verbala kommunikationen, eftersom vi 
tycker att detta är en intressant del och ville få företagets synpunkter i frågan. Här fick VD:n 
möjlighet att svara fritt och dela med sig av sina tankar för att vi skulle kunna analysera hur 
företaget kommunicerar med sina potentiella kunder. 
 
I nästa skede av intervjun ställde vi även här öppna frågor om hur företaget ser på sina kunder 
och varför de tror att dessa väljer att resa med dem. Dessa frågor ställde vi för att kunna 
urskilja företagets varumärkespersonlighet och -identitet, hur de ser på sina kunder, befintliga 
och potentiella, samt vilka attityder de förväntar sig att dessa skall ha. 
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Slutligen ställde vi fyra hårt strukturerade frågor, med förvalda svarsalternativ som VD:n 
fick välja mellan utifrån hur företaget vill och tror att de själva uppfattas. Här gjorde vi ett 
medvetet val att sätta vill först, eftersom vi ansåg att detta är en logisk följd på de två 
påståendena, då det första förklarar vad de strävar efter, och det andra förklarar hur de ser på 
verkligheten. Då svaren på dessa frågor skulle komma att ställas mot enkätens motsvarighet, 
det vill säga hur besökarna ser på företaget, var vi av åsikten att hårt strukturerade frågor i 
denna del av intervjun var den bästa lösningen, då syftet var att komma fram till hur företaget 
uppfattas både in- och utifrån.  
 
I frågekonstruktionen har vi gått från strukturerade frågor, vidare till mer öppna frågor, för att 
sedan avsluta med några korta och hårt strukturerade frågor med svarsalternativ. Det är i det 
här fallet fråga om en semi-strukturerad intervju, då vi har haft en mall med frågor, men 
även haft möjlighet att ändra ordningsföljden och ställa följdfrågor utifrån respondentens 
svar.131 
 
Målet med intervjufrågorna har varit att få bakgrundsinformation om företaget och dess 
marknadsföring, få möjlighet till egen analys om företagets syn på kommunikation och hur de 
ser sina potentiella och befintliga kunder, samt att få svar på hur företagets självbild ser ut. 
Genom att detta mål uppnåtts har vi att kunnat jämföra företagets svar med besökarnas och på 
så vis analyserat och dragit slutsatser om vilka likheter och skillnader som finns mellan 
företagets och kundernas uppfattning av event marknadsföring.  
 
Access 
Då vi skrivit vår uppsats med utgångspunkt i Work and Travel Companys verksamhet har vi 
utformat våra frågor med detta företag som exempel. Detta innebär att vi vid intervjun haft en 
fördel då de frågor vi ställt till VD:n också har legat i hans intresse att besvara på bästa 
möjliga sätt, vilket i sin tur förbättrade accessen. Under genomförandet av denna studie har vi 
även haft kontinuerlig kontakt med VD:n och innan intervjun skickades frågorna via e-post 
till honom. Detta medförde att vi fick genomtänkta och välgrundade svar vid vår intervju, 
vilket också ökade tillträdet till den information vi var ute efter.  
 
Genomförande 
Vi kontaktade VD:n och lämnade vårt förslag på tid och dag för intervjun och samma dag 
som intervjun skulle äga rum skickade vi frågorna via e-post till honom för att han skulle vara 
väl förberedd. Den nackdel vi ser med att genomföra intervjun på det här viset är att detaljer 
som betänketider och tveksamheter försvinner i utfallet av intervjun. Dock anser vi att 
fördelarna med ett informativt och väl genomtänkt svar väger upp denna svaghet och därmed 
utgör en stabil grund för analys.  
 
Vid genomförandet av intervjun valde vi att befinna oss i Samverkanshuset på Umeå 
Universitet, eftersom vi där fick tillgång till ett konferensrum, en högtalartelefon och hade 
möjlighet att prata ostört. Vi hade även med oss en dator, vilket innebar att vi kunde spela in 
hela intervjun och på så vis öka dess förtrolighet. Detta var något som gjorde att vi kände oss 
trygga i vår roll som intervjuare, och därför kunde överföra vårt sinnelag till respondenten 
som då också kunde känna sig helt bekväm i situationen. 
 
Intervjun varade sedan i 12 minuter och att den inte tog längre tid än så beror på att vår 
respondent var väl förberedd och att han även innan vi startade uttalade att han inte hade 

                                                 
131 Bryman & Bell, 2005, s. 363 
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mycket tid på sig att genomföra intervjun. Trots att det var en relativt kort dialog anser vi att 
vi fick de svar vi behövde och att det därför inte fanns det någon anledning till att dra ut på 
samtalet. 
 
Bortfall 
Då vi endast hade en respondent innebar detta att vi inte fick vara med om något externt 
bortfall i denna del av studien. Vi har dock haft risken av ett internt bortfall i åtanke och 
därför konstruerat frågorna för att minimera sannolikheten för att detta skulle inträffa. Av de 
frågor som ställdes till vår intervjuperson anser vi inte att någon har blivit förbisedd och 
således kan vi konstatera att det varken varit frågan om något internt eller externt bortfall vid 
intervjun. 
 
Databearbetning 
Som tidigare nämnts påverkar det geografiska avståndet vår intervju på så sätt att den 
genomförts via telefon istället för att vi fysiskt närvarade vid intervjutillfället. För att 
ytterligare öka sanningsvärdet på den valde vi att först spela in intervjun och sedan 
transkribera dialogen. Detta har gett oss möjlighet att lyssna igenom intervjun flera gånger 
samt att skriva ner ord för ord utifrån vad som sades under intervjun, vilket har gjort att vi 
känt oss trygga i sammanställningen av intervjun. Vi valde detta tillvägagångssätt då vi ansåg 
att det skulle styrka sanningskriterierna som vår intervju vilar på och även för att förenkla vårt 
eget arbete med att återberätta VD:ns tankar och åsikter under intervjun.  
 
Vidare har vi skickat transkriberingen till vår respondent eftersom vi ville försäkra oss om att 
han inte ansåg att vi missat någon detalj. Vi lät honom även läsa igenom metod och empiri för 
att säkerställa att vi återberättat intervjun och händelseförloppet korrekt och inte förbisett 
någon detalj som skulle kunna vara av vikt för studiens analys och slutsats.  
 
Fredrik och Work and Travel Company erbjöds även anonymitet av respekt för hans och 
företagets integritet, och för att vi samtidigt ansåg att denna anonymitet inte skulle påverka 
resultatet i någon mening. Fredrik valde dock att synas med både sitt eget och företagets 
namn, vilket vi tycker är positivt då vi ser detta som ett tecken på tillit. 
 
4.3 Sammanfattning  
Vi har i det här kapitlet gått igenom den kvantitativa ansats vi har intagit för att lyckas få fram 
de svar som ligger till grund för vår analys och våra slutsatser om event marknadsföring. En 
enkätundersökning för Work and Travel Companys besökare vid tre olika infomöten samt en 
telefonintervju med samma företags VD genomfördes under studiens gång. Frågeställningarna 
i de båda undersökningarna arbetades fram utifrån den teoretiska referensram som studien 
bygger på och formulerades på ett sätt som var välförståeligt för respondenterna med avsikt 
att minimera risken för bortfall i de båda situationerna. Ett bortfall i undersökningen är inte att 
önska, dock inträffade det i vår enkätstudie då vi fick svar från ungefär en tredjedel av de 
respondenter som ingick i vårt urval. Detta har emellertid inte varit något vi själva kunnat 
påverka, då vi på grund av det geografiska avståndet mellan oss och den plats där eventen 
ägde rum inte hade möjlighet att fysiskt vara närvarande. Vid intervjun var vår respondent väl 
förberedd, vilket ledde till att vi fick de svar vi önskade. 
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KAPITEL 5 
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KAPITEL 5 – EMPIRI 
I föregående kapitel presenterades hur vi gått tillväga för att konstruera enkäten och att vi 
valde att dela ut den till samtliga besökare vid tre olika infomöten, i Helsingborg, Göteborg 
och Stockholm. Vi delgav också att vi genomfört en telefonintervju med Work and Travel 
Companys VD. Det vi nu skall göra är att presentera de svar som framkommit av de två 
undersökningarna för att i ett senare skede använda dessa till grund för analys och slutsatser.  
 
5.1 Besökare 
Vi inleder med att presentera resultaten från enkätundersökningen och redogöra för de 
grundläggande frågorna vi ställde, såsom kön och ålder. Sedan går vi in på hur 
respondenterna tagit till sig marknadsföring och information, hur de upplevde infomötet samt 
hur de uppfattar Work and Travel Company som företag och dess personal. 
 
Presentation av respondenterna 
Vi kan börja med att konstatera att vi haft en jämn fördelning mellan könen, och bland dessa 
låg merparten i åldersgruppen 18-20, vilket illustreras i diagrammet nedan. De flesta av dessa 
besökare befann sig i Göteborg eller i Helsingborg och endast en tiondel av respondenterna 
svarar för infomötet i Stockholm.132 

 
Diagram 1. Fördelning mellan kön och ålder 

 
Företagets marknadsföring 
En majoritet av respondenterna hade hört talas om Work and Travel Company innan de 
besökte infomötet och bland de som svarade nej på frågan hade samtliga kommit dit för att 
deras kompisar skulle gå. En anmärkningsvärd detalj är att närmare 20 % av de som svarade 
att de inte hade hört talas om företaget tidigare även svarade att anledningen till att det 
besökte infomötet var att de hade hört talas om företaget innan och därför var intresserade av 
att gå dit.133 
 
På nästa sida visas ett diagram där det tydligt syns att de tre största informationskällorna är 
internet, mässor och vänner. Den person som svarat annat har även skrivit att denne hörde 
talas om Work and Travel Company via sin skola. På en senare fråga där respondenterna får 
svara på om de ansåg att den tidigare informationen de fått överrensstämde med den de hade 
fått under infomötet instämde samtliga, varav de flesta instämde helt eller till stor del.134 

                                                 
132 Se Diagram 1 i Bilaga 4 
133 Se Diagram 2 & 27 i Bilaga 4 
134 Se Diagram 3 i Bilaga 4 
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Diagram 2. Work and Travel Companys informationskanaler 
 

Den största delen av respondenterna hade aldrig tidigare gjort en liknande resa, men hälften 
av dem kände någon som hade gjort det, varav en liten andel kände någon som hade rest via 
Work and Travel Company.135 
 
Samtliga respondenter var positiva till att ta reda på mer information om Work and Travel 
Company efter infomötet, och de allra flesta av dessa hade för avsikt att använda sig av 
internet för att göra detta. De övriga svarade att de skulle ta reda på mer information via 
telefon eller annat sätt.136 
 
Infomötet och den fysiska miljön 
De flesta av de svarande ansåg att infomötet var bra eller mycket bra och detta syns också i att 
många anser att de tagit åt sig en stor del av informationen.137 Detta verkar inte heller ha 
påverkats av den tidigare kunskap om företaget som respondenterna hade sedan tidigare, 
vilket syns i diagrammen nedan, 
 

 
 
Diagram 3 & 4 Åsikter om eventet och informationsintag & tidigare kunskap om företaget

                                                 
135 Se Diagram 4 & 5 i Bilaga 4 
136 Se Diagram 6 i Bilaga 4 
137 Se Diagram 28 & 29 i Bilaga 4 



- 48 - 

De flesta av respondenterna satt antingen i mitten eller bak under infomötena, och av de som 
satt fram tog de flesta till sig mindre av informationen än de respondenter som befann sig i 
den bakre delen av lokalen.138 Över hälften av respondenterna ansåg att det var bra belysning i 
lokalen där infomötet hölls, och resterande tyckte att den var för svag eller hade inte någon 
uppfattning om belysningen. De respondenter som hade fyllt i annat skrev även med fri text 
att belysningen hade påverkats av att solen var uppe, där den ena av dem menade att det var 
negativt medan den andra var neutral i sitt svar. Trots detta hade båda tagit åt sig en 
betydande del av informationen.139 
 
Infomötet och föreläsarens icke-verbala kommunikation 
Nästan alla respondenter svarade att de tyckte att föreläsaren hade haft ett bra tonläge. Den 
andel som svarat annat uttryckte dock att de ansåg att föreläsarens tonläge hade varit 
”monotont”. Dessa respondenter hade båda två varit på infomöte i Göteborg och trots deras 
åsikt om tonläget tog de till sig en stor del av informationen. Av de som svarat att tonläget 
varit bra hade alla tagit till sig olika mycket av det som sades under infomötet. 140 
 
En väldigt liten andel av respondenterna ansåg att föreläsarens dialekt var svår att förstå, 
medan merparten ansåg att den var lätt att förstå, och av inom den sistnämnda gruppen tog 
respondenterna till sig olika mycket information och de som hade svarat att dialekten var svår 
att förstå tog till sig en stor del. 141 
 
Angående föreläsarens gester ansåg hälften av respondenterna att det som sades förstärktes 
med hjälp av gesterna, en tredjedel hade ingen uppfattning om detta och en mycket liten andel 
svarade att gesterna antingen inte passade det som sades eller att det försvagade det som 
sades. Av de som svarade annat hade samtliga varit på föreläsning i Göteborg och dessa 
påpekade att det inte var mycket gester alls samt att det var ”för mycket korsade armar”. Trots 
detta tog dessa till sig en stor del av informationen. De som hade svarat att de tog till sig en 
mindre del information en del att gesterna inte passade det som sades, och de övriga som var 
av denna åsikt ansåg dock de tagit till sig samtlig information. Respondenterna som tyckte att 
gesterna förstärkte det som sades hade ett informationsintag på 50 % eller mer och detta gäller 
även de som inte hade någon uppfattning.142 
 
De flesta av besökarna ansåg att föreläsaren hade en bra eller mycket bra förmåga att lyssna 
och endast en liten del tyckte att den varken var bra eller dålig eller hade ingen uppfattning i 
frågan. Samtliga av de som hade tagit till sig en mindre andel av informationen ansåg att 
föreläsaren hade en bra förmåga att lyssna och de övriga som höll med om detta tog antingen 
till sig mer än hälften av det som förmedlades.143 
 
Infomötet, företaget och personalen 
Respondenterna fick svara på vilka karaktärsdrag som de förknippade företaget och 
personalen med. De fick här välja max två svarsalternativ och i diagrammen nedan har vi 
sammanställt resultatet. Karaktärsdragen spännande och tillförlitliga är de två som skiljer sig 
något åt mellan hur besökarna uppfattar företaget och hur de uppfattar dess personal. Vänligen 
notera att värdena på y-axeln skiljer sig åt mellan de två diagrammen. De övriga 

                                                 
138 Se Diagram 7 & 8 i Bilaga 4 
139 Se Diagram 9 & 10 i Bilaga 4 
140 Se Diagram 11 & 12 i Bilaga 4 
141 Se Diagram 13 & 14 i Bilaga 4 
142 Se Diagram 15 & 16 i Bilaga 4 
143 Se Diagram 17 & 18 i Bilaga 4 
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karaktärsdragen är någorlunda desamma, det vill säga relationsskapande, professionella och 
kundorienterade, med endast små avvikelser. En respondent svarade annat och skrev själv 
”coola killar”.  
 
  
                FÖRETAGET                PERSONALEN   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 5 & 6. Respondentens tankar om företaget och personalen 
 
Besökarna fick även skriva fritt om sina övriga åsikter om Work and Travel Company och 
många tyckte att företaget är intressant, bra eller mycket bra, samt att de är trevliga, 
professionella och duktiga. En respondent skrev även att de är ”Grymt bra. Hjälpsamma. 
Känns tryggt att få mkt hjälp innan resan och sen även på plats”.  
 
Den sista frågan i enkäten var öppen och i denna bad vi respondenterna att skriva fritt om sina 
övriga åsikter om infomötet. Svaren var mycket positiva och många ansåg att det var 
”intressant” och ”inspirerande”. ”Underhållande” och ”givande” tyckte två stycken. En skrev 
att det ”kändes mer som ett säljmöte för researrangemang än en jobbkanal”, men att det trots 
allt gav ”bra konkreta tips på vad man kan förvänta sig av ett äventyr som detta”.  
 
Respondenterna fick svara på hur deras uppfattning om Work and Travel Company var innan 
de besökte infomötet och sedan om de upplevde att infomötet de besökte hade ändrat deras 
uppfattning om företaget. Största delen av besökarna hade en positiv eller neutral bild av 
företaget innan, några hade en mycket positiv uppfattning innan mötet medan en liten del inte 
hade någon uppfattning alls.144   
 
I diagrammet på nästa sida ser vi att av de som hade svarat att de inte hade någon uppfattning 
om Work and Travel Company sedan tidigare svarade samtliga att de efter att ha besökt 
infomötet upplevde att det hade förändrat deras uppfattning mycket positivt. De som hade haft 
en mycket positiv uppfattning av företaget tidigare svarade till hälften att det nu var 
oförändrat och andra hälften att uppfattningen hade ändrats mycket positivt. Endast 10 % 
svarade att infomötet hade ändrat deras uppfattning mycket negativt och av dessa hade 
samtliga haft en neutral bild av företaget sedan tidigare.   
 

                                                 
144 Se Diagram 19 i Bilaga 4 
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Diagram 7. Respondentens förändrade uppfattning om företaget 
 
Mer än hälften av respondenterna svarade att de innan mötet förknippade ”jobba & resa” med 
Work and Travel Company och många fyllde i att de efter mötet instämmer till stor del eller 
instämmer helt med påståendet.145 Vi kan även konstatera att de som inte instämde alls innan 
mötet antingen instämde lite eller till stor del efter mötet. De som innan mötet instämde helt 
eller till stor del gjorde detta även efter, med ett undantag en mindre andel av de som innan 
mötet hade instämt till stor del, som efter mötet instämde lite. Av de som hade kryssat i 
”instämmer” innan infomötet kryssade i att de efter mötet antingen fortfarande instämde med 
påståendet eller att de nu instämde till stor del och de som tidigare hade instämt lite instämde 
nu helt, instämde, eller instämde fortfarande lite.146 
 
Aktivitetsnivå 
De flesta av besökarna kom till infomötet främst på grund av att de är intresserade av att jobba 
och resa. Närmare 20 % av besökarna var där för att de hade hört talas om Work and Travel 
Company tidigare och ville veta mer, och en mycket liten andel var där för att deras kompisar 
skulle gå.147  
 
I diagrammet på nästa sida ser vi att samtliga som hade svarat att de besökte infomötet för att 
deras kompisar skulle gå har tagit åt sig största delen av informationen. Även samtliga av de 
som svarade att de kommit dit för att de tycker om att lyssna på föreläsningar och annat tog åt 
sig samma mängd information.  Av de som svarade att de tagit åt sig mindre än tre fjärdedelar 
av informationen hade alla respondenter svarat att de är intresserade av att jobba och resa 
utomlands. De som svarat att de hade tagit åt sig all information hade besökt mötet eftersom 
de antingen var intresserade av att jobba och resa utomlands, eller att de hade hört talas om 
Work and Travel Company tidigare och ville veta mer. 
 

                                                 
145 Se Diagram 20 i Bilaga 4 
146 Se Diagram 21 i Bilaga 4 
147 Se Diagram 22 i Bilaga 4 
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Diagram 8. Respondentens informationsintag & dennes motiv att delta i eventet  

 
Cirka en fjärdedel av besökarna uppgav att de hade ställt frågor eller gav synpunkter till 
föreläsaren.148 Av de som ställde frågor hade samtliga kommit dit för att de antingen var 
intresserade av att jobba och resa utomlands eller hade hört talas om Work and Travel 
Company tidigare och ville veta mer. Även de som svarat annat ställde frågor eller gav 
synpunkter. De som inte ställde några frågor hade kommit dit av samma anledningar som 
ovan och även på grund av att deras vänner skulle gå samt att de tycker om att lyssna på 
föreläsningar, vilket illustreras i diagrammet nedan. 
 

 
Diagram 9. Respondentens motiv till att delta vid eventet & dennes aktivitet 

                                                 
148 Se Diagram 23 i Bilaga 4 
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Besökarnas åsikt om responsen de fick för sina frågor och kommentarer var också mycket 
positiv, då samtliga svarade att de instämde eller instämde helt på frågan om de var nöjda med 
den respons de hade fått. Nästan alla de som ställt frågor instämde helt eller till stor del med 
att de var nöjda med den respons de fått. Några av de som hade svarat att de inte ställt några 
frågor till föreläsaren har även svarat på denna fråga och då också instämt, instämt till stor del 
eller instämt helt.149 
 
Attityd till tjänsten 
På fråga 22 i enkäten bad vi respondenterna att ta ställning till hur troligt det var att de efter 
infomötet väljer Work and Travel Company om de skulle göra en liknande resa. Här fick de 
ringa in den siffra mellan ett och tio som stämde bäst överens med hur pass de instämde med 
påståendet i frågan, där ett stod för Instämmer inte alls och tio stod för Instämmer helt. Med 
dessa variabler som bas har vi fått fram resultaten som visar att 40 % instämmer till stor del 
och att över 30 % instämmer helt.150        
 
Den största andelen av de som svarat att de hade hört talas om Work and Travel Company 
innan infomötet uppger att de instämmer till stor del eller instämmer helt med påsåendet. 
Detsamma gäller även de som svarat att de inte hade hört talas om företaget tidigare. Av dessa 
var det dock en större andel som svarat att de instämmer till stor del än att de instämmer helt. 
Av de som instämmer var störst del representerat av de som inte hade hört talas om Work and 
Travel Company före eventet.151 
 
På nästa sida ser vi att de flesta av de som instämmer helt med att informationen de fick under 
infomötet också också instämde helt på frågan om det var troligt att de skulle välja Work and 
Travel Company om de skulle göra en liknande resa. De övriga som instämde helt med att de 
skulle välja företaget instämde eller instämde till stor del med att informationen de fått 
tidigare överensstämde med den de fick under eventet. Av den andelen som instämde med att 
de  troligen skulle välja Work and Travel Company instämde de flesta till stor del med att 
informationen varit densamma som tidigare och några  instämde helt, och av de som till stor 
del instämde med att de trodde att de skull välja nämnda företag antingen instämde de, eller 
instämde till stor del, med att informationen varit överrensstämmande.  

 
 

                                                 
149 Se Diagram 24 i Bilaga 4 
150 Se Diagram 25 i Bilaga 4 
151 Se Diagram 26 i Bilaga 4 
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Diagram 10. Respondentens uppfattning om kontinuiteten i informationen & 

sannolikheten att de väljer Work and Travel Company 
 
Samtliga av de som hade svarat att de tog till sig 1 – 24 % av informationen instämde till stor 
del med att det var troligt att de skulle vända sig till Work and Travel Company om de skulle 
göra en liknande resa. Den största andelen av de som ansåg att de tog till sig 100 % av det 
som sades under infomötet instämde helt med påståendet. De flesta av de som hade tagit till 
sig 75 – 99 % av informationen instämde till stor del och av de som hade tagit åt sig 50 – 74 
% svarade en tredjedel att de instämde, en tredjedel att de instämde till stor del och den sista 
tredjedelen att de instämde helt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 11. Respondentens informationsintag & sannolikheten att denne väljer Work and 
Travel Company 
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Behov 
Respondenterna fick ta ställning till vilka behov de ville ha tillgodosedda då de genomför en 
resa av den typ som Work and Travel Company erbjuder sina kunder. De fick här rangordna 
de olika svarsalternativen från ett till fem, där ett var det viktigaste, två var det näst viktigaste, 
etc. Diagrammet nedan visar vad respondenternas förstahandsval, och representerar alltså det 
som besökarna anser är viktigast för dem då de väljer vilken arrangör de skall vända sig till 
inför resan.  
  

 
 

Diagram 12. Respondenternas förstahandsval 
 

De flesta av våra respondenter ansåg alltså att det var viktigast att få hjälp med det som 
behövs före, under och efter resan. Att utvecklas som person var det som näst flest valt som 
den viktigaste aspekten inför en liknande resa. Att få möjlighet att träffa andra resenärer, att 
förbättra sin engelska samt att få upptäcka nya miljöer var det väldigt få som hade valt att 
prioritera högst. 
 
Det näst viktigaste var för 8 respondenter (25 % av respondenterna för hela enkäten) att 
utvecklas som person, för 6 respondenter (cirka 19 % av respondenterna för hela enkäten) att 
få möjlighet att träffa andra resenärer, för 4 respondenter (12,5 % av respondenterna för hela 
enkäten) var det att förbättra sin engelska och för lika många var det att få upptäcka nya 
miljöer. Att få hjälp med det som behövs före, under och efter resa var det 2 (6 % av 
respondenterna för hela enkäten) respondenter som ansåg var det näst viktigaste. Denna 
fördelning kan vi utläsa i diagrammet nedan.  
 

 
 

Diagram 13. Respondenternas andrahandsval 
 

Nedan kan vi se vilka alternativ respondenterna valt som sitt tredje alternativ. I tredje hand 
hade alltså flest respondenter ansett att upptäckt av nya miljöer hamnade, efter detta hade 
besökarna satt att utvecklas som person. En person hade valt att sätta siffran tre framför att få 
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hjälp med det som behövs före, under och efter resan. Att få möjlighet att träffa andra 
resenärer och att jag förbättrar min engelska hade tre respektive två respondenter valt som 
sitt tredjehandsval. 

 

 
 

Diagram 14. Respomdenternas tredjehandsval 
 

Som vi ser i diagrammet nedan var det populäraste fjärdehandsvalet bland respondenterna att 
få möjlighet att träffa andra resenärer, tätt följt av att jag får upptäcka nya miljöer. En av 
personerna som svarade på denna fråga valde att sätta en fyra framför att få hjälp med det som 
behövs före, under och efter resan, medan tre respondenter valde att utvecklas som person i 
fjärdehand och fyra stycken ansåg att förbättra sin engelska var det fjärde viktigaste vid en 
liknande resa. 
 

 
 

Diagram 15. Respondenternas fjärdehandsval 
 

Till sist har vi de alternativ som respondenterna valde att sätta som den femte, och alltså 
minst, viktiga  aspekten då de väljer researrangör. Vi kan på nästa sida se att 9 stycken satte 
förbättring av engelska som alternativ nummer fem. I övrigt valde några respondenter att sätta 
att få möjlighet att träffa andra resenärer, att jag utvecklas som person och att jag får 
upptäcka nya miljöer, dessa utgjorde tre, två och tre respondenter för respektive svar. 
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Diagram 16. Responternas sistahandsval 
 

Besökarna fick på en senare fråga även svara fritt på vilket företag de ansåg bäst levde upp till 
deras önskemål enligt frågan innan. Cirka två tredjedelar av respondenterna valde att inte 
svara alls, medan tio stycken, alltså 31 %, svarade Work and Travel Company. Två stycken 
skrev vet ej och en skrev ”vet ej, gissar att WTC är bäst alternativ”, en svarade ”WTC eller 
STA Travel”. En skrev ”Ni kanske? Haha”, två respondenter uppgav att de inte känner till 
några övriga företag att jämföra med.  
 
5.2 Work and Travel Company 
Under föregående avsnitt visade vi upp det empiriska resultat vi fick fram utifrån enkäten och 
således presenterades besökarnas bild av företaget, produkten och hur de har tagit åt sig den 
information som förmedlats vid eventet. Nedan avser vi att redogöra för den intervju som 
genomfördes för att komplettera, och jämföras med, de resultat vi fick ur 
enkätundersökningen.  
 
Inledningsvis presenterar vi respondenten, för att sedan gå in på företagets event 
marknadsföring, dess kunder, varumärket och slutligen dess självbild. 
 
Presentation av respondenten 
För intervjun valde vi Work and Travel Companys VD och delägare, Fredrik Dahlberg som 
respondent för studien. Fredrik har arbetat på företaget sedan september 2001, och således 
varit med sedan starten. I början av 2004 blev han VD och Fredrik är dessutom ofta själv den 
som föreläser på de infomöten som företaget håller i.  
 
Under vår intervju lät vi respondenten svara på ett flertal frågor, inledningsvis faktafrågor om 
företaget och dess verksamhet för att sedan övergå till frågor bundna till de teorier vi använt 
oss av. Detta för att dels kunna jämföra företagets syn på event marknadsföring med hur 
besökarna faktiskt har upplevt densamma, men även för att ta reda på hur företaget ser på sig 
själv som varumärke och på sin personal, samt hur stor vikt som fästs vid event 
marknadsföring.  
 
Event marknadsföring 
Fördelarna med event marknadsföring är många, och för Work and Travel Company har detta 
medfört att cirka 50 % av den totala marknadsföringen sker genom just events och då främst i 
form av infomöten och mässor. Den övriga marknadsföringen består främst av webb- och 
printannonsering.  
 
På frågan varför Work and Travel Company sysslar med event marknadsföring ger Fredrik 
oss svaret att den dels är effektiv när det gäller att marknadsföra ”abstrakta saker som en 
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resa”, men även för att detta ger dem längre tid tillsammans med målgruppen. Ett infomöte 
möjliggör således marknadsföring gentemot en kundgrupp som lyssnar på dem mellan en 
halvtimme till en timme och Fredrik menar att ”det är lite så svårt att köpa sig till med 
annonser för den uppmärksamheten”. 
 
Vad innebär då dessa olikheter mellan event marknadsföring och konventionell 
marknadsföring för Work and Travel Company? Den första skillnaden Fredrik nämner är att 
event marknadsföring är mer tidskrävande, då mer tid går åt till planering och genomgång 
innan ett infomöte. Det är även ett faktum att ett event är betydligt mer personalintensivt 
gentemot att till exempel publicera en annons på en webbportal eller i en tidning.  
 
Företaget investerar mycket i eventen och Fredrik nämner att deras event marknadsföring är 
positiv dels för att de får feedback på sin marknadsföring, men även för att Work and Travel 
Company har ett bra utfall på dessa aktiviteter.  
 
Även den mängd information som förmedlas särskiljer event marknadsföring från ordinär 
marknadsföring. Då företaget behåller åhörarnas uppmärksamhet under en längre tid hinner 
de även ge mer djupgående information och på så sätt knyta bättre kontakt med deltagarna. 
Fredrik nämner också fördelarna som event marknadsföring ger när det kommer till att 
etablera kontakter och förmedla information. Själva försäljningen är av mindre vikt under 
eventen i allmänhet även om det ändå är det som är det slutgiltiga målet. Infomötena i 
synnerhet är dock mer säljinriktade än de övriga eventen som företaget använder sig av. Work 
and Travel Company fokuserar på att inleda mötena med information för att sedan mot slutet 
leda in det hela mot ett mer säljande koncept. Även om det här är inriktningen på infomötena 
så påpekar Fredrik att de anser sig själva ”vara lite för informativa och för lite säljande”, men 
även att de gillar att ligga på den nivån. 
 
När det gäller uppföljning av infomötena finns det i dagsläget ingen utarbetad strategi. Vid 
tidigare tillfällen har Work and Travel Company mätt denna effekt genom att en resenär som 
besökt ett infomöte och sedan uppgav detta när denne bokade sin resa fick en Lonely Planet-
bok (reseguide, författarnas anm.). Vid intervjun framgick det emellertid att det idag inte sker 
någon uppföljning av hur effektiva infomötena är, dock nämner Fredrik att de gärna skulle 
vilja arbeta på någon form av uppföljningsmekanism inom företaget.  
 
Kommunikation 
All marknadsföring består av kommunikation, och för att sälja sin produkt måste företaget 
förmedla ett budskap till den tilltänkta konsumenten som denne sedan i sin tur uppfattar 
positivt.152 Vi frågade Fredrik om strategin bakom upplägget på infomötena, vilka personliga 
egenskaper de söker hos en föreläsare och hur de yttre faktorerna påverkar en föreläsning. 
Detta gjorde vi för att skapa en uppfattning om hur de förmedlar informationen under ett 
infomöte och vilka barriärer som kan finnas. 
 
Infomötena är mer utformade med syfte att sälja resor och Fredrik nämner att de inte hade 
samma föreläsare på samtliga infomöten som ingick i studien. Det Work and Travel Company 
först och främst söker hos sina föreläsare är att de skall vara positiva och glada för att på så 
sätt kunna ”sprida en bra stämning”. Vidare nämner Fredrik även att det är viktigt att 
föreläsaren gillar det den gör och kan berätta sina ”egna anekdoter om hajar, delfiner och 
storstäder” för att skapa intresse hos åhöraren. Dock har Work and Travel Company inte 
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någon formell utbildning av sina föreläsare, utan låter istället den blivande föreläsaren följa 
med på infomöten för att se och lära. Innan en ny föreläsare skall hålla i ett eget infomöte går 
de igenom presentationen, ser över vad som bör sägas och när det skall sägas, samt var det 
kan vara passande att flika in en egen historia. 
 
De yttre faktorerna är ingenting Work and Travel Company tar i stort beaktande vid 
infomötena. Fredrik menar visserligen att det kan inverka på hur informationen mottas av 
besökarna, men anser att det inte spelar en betydande roll. Det Work and Travel Company 
försöker göra i detta avseende är att se till att infomötena sker i en lugn och bra miljö, där 
tyngden ligger på hur föreläsaren sköter sin presentation. 
 
Målgrupp 
Work and Travel Companys primära målgrupp är ungdomar i åldern 18-23. Vilken typ av 
publik förväntar sig då Work and Travel Company på deras infomöten? Fredrik tror att det 
främst är unga, nyfikna och lite osäkra personer som vill resa, men inte riktigt vet hur de skall 
ta steget. Han är emellertid snabb på att poängtera att alla är välkomna, och att de gärna även 
ser att föräldrar följer med, då det medför att Work and Travel Company kan presentera sig 
som ett seriöst företag även gentemot dem. 
 
Varumärke och självbild 
Skälet till varför Work and Travel Companys kunder väljer just dem, tror Fredrik främst beror 
på att företaget framstår som ”trygga, säkra och stabila att hålla i handen när man skall ut i 
världen och jobba och resa”. Det är så företaget profilerar sig gentemot sina kunder, det vill 
säga som kul och spännande men även trygga. På frågan om hur detta syns i varumärket får vi 
inget egentligt svar, men Fredrik påpekar att de hela tiden finns i bakgrunden, beredda att 
stötta upp när det behövs. 
 
Intervjun avslutades med fyra frågor som även ställdes mot hur besökarna av eventet svarat i 
en liknande fråga. Målet var att mäta hur väl företagets självbild stämmer överens med hur de 
vill framstå samt hur besökarna faktiskt uppfattat företaget. Fredrik fick svara på hur han ville 
att besökarna skulle uppfatta företaget, vilket var spännande och tillförlitligt, för att sedan 
följa upp med hur han trodde att besökarna uppfattade Work and Travel Company. Främst 
trodde han att de uppfattades som kundorienterade och relationsskapande. De sista två 
frågorna vi ställde till honom behandlade vad han tror att besökarna förknippar dels Work and 
Travel Company som företag med och dels vad besökarna förknippar dess personal med.  Det 
visade sig att han trodde att besökarna förknippade både företaget och dess personal med 
karaktärsdragen professionella och tillförlitliga. 
 
5.3 Sammanfattning 
Vi har i detta kapitel gått igenom den information vi samlat in, genom både en enkätstudie 
och en intervju. Dessa resultat används i analys och slutsatser för att se hur väl de teorier vi 
tidigare presenterat överensstämmer med det resultat vi fått genom våra undersökningar.  
 
Inledningsvis presenterade vi resultatet av enkätstudien, det vill säga hur besökarna på ett 
infomöte har upplevt företaget och eventet i sig. Det resultat vi fick presenterades grafiskt 
genom diagram och text att läsaren skall få en god uppfattning om de svar respondenterna gav 
oss. Vi har även ställt olika svar mot varandra för att illustrera sambanden mellan de olika 
svaren.  
 
För att komplettera den kvantitativa studien genomfördes även en intervju med Fredrik 
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Dahlberg, VD och delägare i Work and Travel Company. Vi presenterade Work and Travel 
Companys event marknadsföring samt anledningen till varför de väljer att lägga tyngdpunkten 
på detta, vilket ledde oss vidare in på kommunikation och hur Work and Travel Company når 
ut till sina kunder.  
 
Vi ville även jämföra företagets självbild med hur besökarna uppfattat dem vid eventet, och 
därför ställde vi samma frågor till Fredrik som vi ställt i enkätstudien. På så sätt kunde vi 
avgöra om företagets varumärke och självbild överensstämt med hur besökarna upplevt dem . 
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KAPITEL 6  
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KAPITEL 6 – ANALYS OCH DISKUSSION 
I tidigare kapitel har vi presenterat vår undersökning, hur vi gått tillväga samt resultatet av 
detta. Av de cirka 100 besökare som deltog vid infomötena var det 34 som besvarade enkäten, 
emellertid anser vi inte att detta säger så mycket om personernas engagemang i företaget och 
tjänsten de erbjuder. Då dessa infomöten ägde rum under deras fritid finns det otaliga 
anledningar till att de inte stannade kvar och därför utelämnar vi till största delen denna detalj 
i följande kapitel. 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
Vi tar i denna analys upp event marknadsföring och de olika teorierna inom kommunikation, 
marknadsföring, varumärke och konsumentbeteende för att sedan åter knyta samman dessa. 
Utifrån teorierna vill vi försöka ge svar på vilka likheter och skillnader det finns mellan hur 
företaget och besökaren uppfattar event marknadsföring samt kunna ge synpunkter på hur en 
effektiv event marknadsföring bör utformas. 
 
6.1 Kommunikation 
 
 
 
 Kommunikation     Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
 
Att nå ut till kunderna 
För att nå ut till befintliga och framtida kunder krävs att företaget förmedlar sitt budskap på 
ett sätt kunden utan problem kan avkoda och ta till sig.153 Vi har undersökt om besökarna vid 
tre av Work and Travel Companys infomöten har tagit till sig informationen på det sätt 
företaget ämnat. En stor del av besökarna hade hört talas om företaget tidigare, då främst via 
internet, mässor och vänner, vilket tyder på ett intresse för den tjänst de erbjuder.  
 
Besökarna har gjort det aktiva valet att delta i mötet, antingen för att göra sällskap med vänner 
eller för att skaffa sig en bättre uppfattning om företaget och tjänsten. Då de istället för att 
välja mer bekväma kanaler för att införskaffa informationen besöker eventet ser vi ett bra 
utgångsläge för Work and Travel Company. Företaget kan enligt oss vara väldigt säkra på att 
besökarna kommit dit för att de faktiskt är intresserade av att arbeta i, och resa till, dess 
destinationer .  
 
Risken finns dock att någon skulle kunna vara där för att få så mycket information som 
möjligt om hur de skall gå tillväga för att ta sig iväg på en liknande resa. Av de respondenter 
som besvarade enkäten har vi dock fått uppfattningen att de inte anser att det finns alternativ, 
eller att de inte känt till något annat företag med liknande tjänster. Detta ser vi som något 
mycket positivt, då företaget uppenbarligen har funnit sin nisch. Av svaren att döma är 
tryggheten den återkommande faktorn och verkar vara viktigast för både resenärerna och för 
Work and Travel Company. Det stora bortfallet kan dock ha utgjorts av personer som varit på 
infomötet av detta skäl, vilket kan ha varit en anledning till att de inte stannade kvar för att 
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fylla i enkäten. Vi utgår dock inte ifrån att samtliga skulle ha uteblivit på grund av detta, utan 
tror att det bland dessa fanns de som var intresserade av att resa med Work and Travel 
Company, men som helt enkelt inte hade möjlighet att stanna kvar.  
 
Alla respondenter ansåg att informationen de fått innan infomötet stämde överens med den 
information de fått under det möte som de besökte, vilket tyder på att Work and Travel 
Company är konsekventa i den information de sänder ut via olika kanaler.154 Därutöver ökar 
den tillit som besökarna känner gentemot företaget och minskar även risken för brus i 
kommunikationen i form av mottagarnas perceptuella filter,155 eftersom budskapet inte ändras 
i de olika kommunikationskanalerna. Innan infomötet förknippade en stor del av besökarna 
”jobba och resa utomlands” med Work and Travel Company, och efter infomötet var det 
ingen som inte gjorde det, vilket styrker ovanstående resonemang.  
 
Utifrån VD:ns svar har vi förstått att Work and Travel Companys budskap är att unga 
resenärer skall välja dem för att de är det bästa alternativet för de som befinner sig i 
besökarnas situation, nämligen som unga, nyfikna men lite osäkra resenärer. Då många av 
besökarna uttryckt att det finns en kontinuitet i informationen och dessutom tror att Work and 
Travel Company är det företag som kan tillgodose just deras behov, vågar vi påstå att 
företaget har lyckats med att koda sitt budskap på ett sådant sätt att det nått ut till alla 
besökarna och att de i sin tur även har lyckats avkoda budskapet på det sätt som företaget vill. 
Vi tror att detta vidare bidrar till att besökarna känner en stor tillit för företaget och dess 
representanter, vilket många uttryckte i enkäten då de fritt skrev att det var ”underhållande” 
och ”inspirerande”. Denna tillit gör att åhörarna inte lägger sin tid på att ifrågasätta företaget 
eller personalen utan istället tar in den information som presenteras, vilket vi baserar på det 
faktum att många tog till sig en stor del av det som förmedlades vid eventen.  
 
Yttre faktorer och icke-verbal kommunikation 
Vi valde att undersöka hur yttre faktorer och den icke-verbala kommunikationen påverkade 
besökarnas informationsintag. För att analysera detta ställde vi dessa frågor mot hur mycket 
information de upplevt att de tagit till sig. Tvärtemot vad vi förväntade oss visade det sig 
bland annat att många av de som placerat sig bak i rummet hade tagit till sig all information. 
Belysningen i rummet hade inte heller någon större inverkan på respondenternas 
informationsintag och föreläsarens tonläge, dialekt och gester påverkade minimalt.  
 
Av svaren att döma har omständigheterna varit ”normala”, det vill säga lagom belysning och 
passande icke-verbal kommunikation. Det är ytterst få som uttryckt att de upplevde några 
störningar och dessa har trots sina kommentarer uppfattat att de tagit till sin en stor mängd 
information. Utifrån detta kan vi konstatera att de yttre faktorerna och föreläsarens 
kroppsspråk till stor del har varit lämpligt för situationen. Vad vi dock inte har uppfattat är om 
detta varit avsiktligt från företagets sida eller om det varit endast varit en tillfällighet. Enligt 
Fredrik läggs inte någon större vikt vid de yttre faktorerna och så länge de håller eventen i en 
trivsam miljö bör utgången av dessa inte påverkas ytterligare. Han yttrade även att föreläsaren 
bör vara engagerad och gilla det den gör vilket framgått då besökarna i de flesta fall tyckt att 
den icke-verbala kommunikationen passat sammanhanget. 
 
De svar vi fått i enkäten tyder även på att många respondenter var intresserade av att jobba 
och resa utomlands, vilket vi tror bidrar till att de anstränger sig för att ta till sig information. 
Om det däremot sitter en person i publiken som inte är lika förtjust i idén att åka iväg, och 
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kanske enbart befinner sig på infomötet på grund av att en kompis skulle gå, skulle ett 
engagerat kroppsspråk och varierat tonläge, enligt oss, kunna vända denna persons 
uppfattning och på så vis bidra till en positiv upplevelse.  
 
Feedback 
Av de som ställt frågor till föreläsaren var alla till stor del eller helt nöjda med det svar de fått. 
Det verkar inte finnas något hinder för en tvåvägskommunikation. Snarare kan det vara så att 
besökarna inte tar för sig under infomötet utan istället föredrar att söka information efteråt. 
 
En intressant detalj med denna frågeställning är att tre respondenter som inte ställt några 
frågor var nöjda med det svar de fått, vilket vi tror innebär att någon annan hunnit ställa den 
fråga de tänkt ställa och svaret varit till belåtenhet. Det skulle emellertid kunna tyda på att 
personen i fråga inte har undrat över något, men ändå varit nöjd med det svar som någon 
annan fick under infomötet. Då de kan bemöta deras frågor och kommentarer ger Work and 
Travel Company således bra feedback till sina besökare, vilket i sin tur bidrar till att deras 
trovärdighet ökar.  
 
Vi tror detta kan stärka företagets varumärke eftersom det visat sig att resenärerna har ett 
behov av trygghet som blir tillfredsställt genom att de får svar på sina frågor. Även gentemot 
de som inte ställer några frågor, främst de som inte besvarade dessa punkter i enkäten, är detta 
mycket viktigt, då dessa kanske rentav är mer osäkra än de som faktiskt ställer frågor. Att 
företaget svarar på de andra besökarnas frågor visar för dessa personer att de kan sin sak och 
att de inte viker av för några frågor. Detta kan resultera i att besökaren väljer att höra av sig 
till företaget efter infomötet och ställa sina frågor, vilket ger företaget ytterligare en möjlighet 
att sälja in tjänsten till dessa besökare. 
 
IMC - Integrated Marketing Communication  
Majoriteten av besökarna hade innan infomötet hört talas om Work and Travel Company via 
internet, events och tidningar. Dessa kanaler är även de som företaget nyttjar för att informera 
om infomötena, vilket tyder på att de lyckats med att identifiera de kanaler som tilltalar 
målgruppen.  
 
Vi vill även understryka det faktum att många av besökarna hade hört talas om Work and 
Travel Company via vänner, och alltså poängtera att det är viktigt för företaget att inte 
underskatta word-of-mouth. Genom vår förförståelse vet vi att vänners rekommendationer 
väger väldigt tungt, och eftersom detta varit av de större informationskällorna anser vi att 
Work and Travel Company bör vårda relationerna till kunderna för att upprätthålla ett gott 
rykte och bevara sin image.  
 
En stor del av företagets marknadsföring sker via internet och det visade sig vara via denna 
kanal flest besökare hade hört talas om dem. Internet är dock en väldigt omfattande 
informationskanal, vilket innebär att besökarna kan ha hört talas om Work and Travel 
Company via deras egen hemsida, annonser på andra webbplatser eller via olika 
diskussionsforum. Enligt teorin om IMC bör de olika kanalerna vara integrerade vilket 
betyder att främst events och webbannonsering bör innehålla samma information och budskap 
samt en gemensam utformning, även om de bör kunna lyftas fram var för sig.156 Detta har 
Work and Travel Company lyckats bra med, då vi ser att samtliga respondenter instämmer i 
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att informationen de mottagit innan infomötet överrensstämmer med den information de fått 
under infomötet.  
 
Eftersom vi inte haft någon möjlighet att mäta effekten av exempelvis webbannonseringen är 
det också svårt att säga något om täckningen av den integrerade marknadsföringen. Vi kan se 
att en majoritet av besökarna hade hört talas om Work and Travel Company innan infomötet 
och att en stor del av denna målgrupp var närvarande vid infomötet. Detta tyder på att IMC 
strategin har lyckats, dock kan vi inte avgöra om detta har varit avsiktligt eller ej. 
 
Alla besökare utom en hade tagit till sig 50 % eller mer av informationen, och samtliga 
respondenter instämde helt eller till stor del att det var troligt att de skulle resa via Work and 
Travel Company. Då infomötet sänder ut företagets budskap oberoende av de andra kanalerna 
har Work and Travel Company lyckats i sin utformning av infomötet då det tilltalar deras 
målgrupp och lockar till köp.  
 
Av de som hört talas om Work and Travel Company innan infomötet uppgav envar att det 
kunde tänka sig att resa med företaget, vilket tyder på att komplementariteten i det budskap 
som Work and Travel Company sänder ut är hög. Dock är det inte en självklarhet att det är 
den tidigare informationen som bidragit till detta. Vi anser emellertid att det finns en stor 
chans att det faktiskt har bidragit.  
 
Vidare verkar det inte finnas något samband mellan om de hört talas om Work and Travel 
Company innan infomötet och hur mycket information de tagit till sig, vilket betyder att det 
även existerar en bra mångsidighet i företagets kommunikation.  
 
6.2 Marknadsföring 
 
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring  Varumärke      Konsumentbeteende 
 
 
 
Kategoriseringsmodellen157 
Av svaren att döma råder inget tvivel på att de flesta respondenter har fått en positivare syn på 
företaget. Vi måste dock ha i åtanke att infomötet hölls av Work and Travel Company vilket 
kan ha påverkat respondenterna så tillvida att de velat svara positivt. Detta är emellertid inte 
någonting vi kan utgå ifrån, vi ser därför detta som att varumärket faktiskt har stärkts.  
 
Fredrik påpekade att huvudsyftet med infomötena är försäljning, och att varumärket inte är 
något de egentligen tar i beaktande. Vi anser emellertid att båda dessa kriterier faktiskt blir 
uppfyllda, då de visar en professionell och intressant sida av företaget under infomötet, vilket 
i sin tur stärker varumärkets identitet.158 Detta innefattar samma aspekter som även bidrar till 
att besökarna senare bokar sin resa med Work and Travel Company. En anledning till detta 
kan vara det faktum att tjänsten under infomötet presenteras ingående, och i kombination med 
att besökarna får träffa representanter från företaget, vilket bidrar till ökat företroende från 
besökarnas sida.  
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Utifrån de svar vi har fått och med hänsyn till hur kategoriseringsmodellen är uppbyggd ser vi 
alltså att vi inte kan placera in Work and Travel Company i varken eller, då ledningen anser 
att infomötena skall vara säljande medan det i empirin framgick att denna var mer 
varumärkesbyggande och således relationsskapande. 
 
Här bör vi nämna att Work and Travel Company bör satsa på att stärka varumärket av den 
anledningen att det är här vi anser att företagets infomöten faller in i modellen. I vår empiri 
visade det sig att företaget stärkt varumärket genom att vara, som Fredrik uttryckte det, ”för 
informativa”. Den positiva effekten visade sig senare i empirin genom sannolikheten för att 
besökaren kommer att välja att resa med Work and Travel Company om denne bestämmer sig 
för att göra en liknande resa. Därför vill vi påstå att relationerna till dessa potentiella kunder 
är a och o i det här fallet och att den information företaget presenterar vid sina infomöten i sig 
är ”indirekt säljande”, som vi skulle vilja formulera det.  
 
Besökarnas engagemang 
De besökare som hört talas om Work and Travel Company innan infomötet och de som var 
intresserade av att resa och arbeta utomlands var även de mest aktiva under infomötet. Här var 
den viktigaste faktorn för informationsintaget om besökarna hade hört talas om Work and 
Travel Company innan.  
 
Enligt teorin om predispositional event involvement159 är en deltagare mer aktiv ju fler av 
dessa som är tillgodosedda. Utifrån de data vi insamlat anser vi att vissa hypoteser inom 
predispositional-modellen såsom besökarens intresse av tjänsten och företaget kanske väger 
något tyngre. Detta grundar vi på att de flesta av respondenterna uppgav dessa som främsta 
anledning till att besöka eventet, och därför kan Work and Travel Company se till att detta i 
synnerhet är uppfyllt. Samtidigt får vi inte förglömma de övriga faktorerna som också bidrar 
till besökarnas aktivitetsnivå. Exempel på detta kan vara en väl utformad föreläsning för de 
som gillar att lyssna på föreläsningar, ett spännande varumärke för de som hade hört talas 
om företaget, en social mötesplats för de som gått dit för att vänner skulle gå samt en 
tilltalande tjänst för de som besöker eventet för att de är intresserade av att jobba och resa 
utomlands.  
 
Eftersom det har visat sig att besökarna tycker att varumärket är spännande och att många 
hört talas om tjänsten tidigare, och även var där av just den anledningen, tror vi inte att detta 
är något som företaget bör göra några större förändringar inom. Utifrån resultaten anser vi 
snarare att fokus bör läggas på att upprätthålla den nivå det ligger på i dagsläget och på så vis 
fortsätta att tilltala de olika typer av individer som besöker infomötena.  
 

                                                 
159 Whelan & Wohlfeil, 2006, s. 651 
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6.3 Varumärke  
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke      Konsumentbeteende 
 
 
Personlighet, Identitet, Image och Självbild 
I vår intervju med Fredrik framgick att Work and Travel Company försöker profilera sig som 
kul och spännande men ändå trygga gentemot sin målgrupp, det vill säga ungdomar i åldern 
18-23. Detta tycker vi syns främst i hur de utformar infomötena, det vill säga att de är 
informativa och har positiv och engagerad personal som kan bemöta eventbesökarna på ett bra 
sätt och även bemöta eventuella frågor och kommentarer.  
 
De karaktärsdrag som besökarna vid infomötet ansåg att företaget besitter var främst 
spännande och professionella, vilket även beskrev hur de hade upplevt personalen vid 
eventet. Även tillförlitliga var frekvent använt när vi bad respondenterna beskriva personalen. 
Detta innebär den strategiska personlighet160 som företaget innehar bevisligen nått fram till 
besökarna, i både försäljningsstrategi, marknadsföring och kommunikation. Detta 
framkommer genom att de ger besökaren ett avspänt och underhållande, men ändå 
informativt, bemötande. Vi tror att detta resulterar i att denna kommunikation framhåller den 
strategiska personligheten, vilket även genomsyrar försäljningsstrategier och marknadsföring.  
 
För att kunden skall uppfatta varumärket som attraktivt är det väsentligt att företagets 
personlighet matchar kundens.161 Besökarna såg Work and Travel Company och dess 
personal som spännande, professionella och tillförlitliga. Då företaget ser sig självt som 
spännande och tillförlitligt kan vi konstatera att dessa stämmer bra överens och att de således 
har lyckats med att nå fram med detta till besökarna.  
 
Det som var av största vikt för respondenterna var att få den hjälp de behöver före, under och 
efter resan vilket tyder på, precis som Fredrik sa under intervjun, att det är främst unga, 
nyfikna men lite osäkra personer som besöker deras infomöten. 22 stycken av respondenterna 
svarade detta i första eller andra hand, och därför är det viktigt att företaget i fortsättningen 
visar att de kan tillfredställa just detta trygghetsbehov. Att utvecklas som person var även det 
viktigt för respondenterna, och detta behov kan Work and Travel Company bemöta genom att 
fortsätta vara spännande.  
 
Vidare kan vi konstatera att den självbild Work and Travel Company har stämmer väl överens 
med den bild som besökarna uppfattade under infomötet. Företaget vill att besökarna skall 
uppfatta dem som spännande och därmed lockas till att köpa, men vid intervjun påpekade 
Fredrik att han inte var säker att de faktiskt uppfattades som spännande. Det visade sig att det 
var så besökarna uppfattade företaget. Fredrik nämnde dock spännande men han ändrade sig 
till tillförlitliga, vilket kan ses som att företaget anar att de uppfattas som spännande men att 
de inte har insett att det faktiskt är så de uppfattas. Vi anser att detta är till företagets fördel då 
besökarna upplever företaget så som företaget själva vill att de skall uppfattas.  
 
Eftersom många hade hört talas om Work and Travel Company via vänner, vill vi återigen 
betona vikten av word-of-mouth, då vi upplever att många ha positiva upplevelser av Work 

                                                 
160 Upshaw, 1995, s. 23 ff 
161 Evans et al, 2008, s. 146 
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and Travel Company och deras rykte sprids, vilket i sig lockar besökare. Detta tyder på att 
företaget kan leva upp till sitt rykte genom vilket de även stärker sim image.162 
 
6.4 Konsumentbeteende  
 
 
 Kommunikation          Marknadsföring   Varumärke       Konsumentbeteende 
 
 
Behov 
Vi kan med säkerhet konstatera att trygghetsbehovet var det absolut starkaste bland 
respondenterna, vilket är något Work and Travel Company verkar ha förståelse för. Under vår 
intervju nämnde Fredrik att de gärna ser att föräldrar närvarade vid infomötet, då dessa vid 
infomötena får en chans att ställa frågor och bilda sig en egen uppfattning om företaget. Av 
respondenterna var två män över 31 år, och kan följaktligen ha varit någons förälder. Då även 
dessa två respondenter var nöjda med infomötet tyder detta på att Work and Travel Company 
lever upp till detta.  
 
Att företaget gärna ser ungdomarnas föräldrar på infomötet tycker vi tyder på att det är 
tryggheten som är viktigast för dem att förmedla utåt. I de ovanstående avsnitten har vi också 
varit inne på vikten av att hålla sig till sin image och eftersom tryggheten är ett så pass 
grundläggande behov tror vi att detta är en del av imagen som Work and Travel Company 
måste vårda extra mycket. Detta tror vi är väsentligt eftersom det kan vara den avgörande 
faktorn vid det tillfälle då en potentiell kund väljer den arrangör som den vill boka sin resa 
genom.  
 
Även de övriga behoven som besökarna har är tillfredsställda. Growth, vilket innebär att resa, 
växa som person och få nya intryck var också viktigt för en stor del av besökarna även om det 
inte prioriterades lika högt som att få hjälp under resan. Här behöver dock företaget ändå 
fortsätta att tillgodose de kunder som är mer inriktade på dessa behov genom att fortsätta att 
berätta historier och lyfta fram allt de kommer att uppleva under sin resa. Relatedness handlar 
om den sociala aspekten såsom att träffa andra resenärer och skapa nya bekantskaper, och var 
även viktigt för ett flertal av respondenterna. Då besökarna redan vid infomötet träffar 
likasinnade, blir även detta behov tillfredsställt. 
 
6.5 Sammanfattning 
I denna analys har vi visat att besökarna uppfattade företaget och dess personal som 
professionella och hade även ett egenintresse i att besöka infomötet, vilket ökar 
mottagligheten för informationen.  
 
Eftersom Work and Travel Company uppvisar en god förståelse för deras kunders, och 
potentiella kunders, attityder och behov anser vi effekten av eventet därmed bör stärkas. De 
som föreläser under infomötet skall själv ha rest, vilket också ökar tillförlitligheten till vad de 
säger och besökarna inges en förståelse för att sändaren av budskapet faktiskt själv har 
befunnit sig i samma situation som de. Detta bidrar till att besökarna känner ett förtroende och 
en trygghet gentemot företaget samtidigt som det bidrar till att deras reslust ökar när 
föreläsaren berättar historier och anekdoter från sina egna resor. 

                                                 
162 Duncan, 2002, s. 540 
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KAPITEL 7 
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KAPITEL 7 – SLUTSATSER 
I föregående kapitel analyserade vi de svar vi fått fram via de två undersökningar vi 
genomfört under studiens gång. Dessa har vi försökt analysera med utgångspunkt i den 
teoretiska referensram som presenterades i kapitel 3. Den teoretiska referensramen avslutades 
med en egenkonstruerad modell som sammanfattade sambandet mellan de olika 
komponenterna och dess inverkan på upplevelsen av ett event. I detta kapitel kommer vi att 
återgå till denna sammanfattande modell och utifrån denna och analysen i föregående kapitel 
presentera vad vi har kommit fram till med hjälp av den information vi införskaffat och 
analyserat. 
 
7.1 Eventets komponenter 
Detta kapitel inleder vi med att presentera våra generella synpunkter kring event 
marknadsföring genom att redogöra för dess komponenter. Detta gör vi utifrån den mall som 
sammanför de teorier vi fann inom ämnet. Genom detta vill vi visa att dessa komponenter 
tillsammans bidrar till den slutliga eventupplevelsen både för företaget och kunden, vilket inte 
tidigare har lyfts fram i studier om event marknadsföring.  
 
 
 
 

Kommunikation 
 
 
 
 
 
För de företag som väljer att marknadsföra sig genom event marknadsföring krävs en 
grundläggande förståelse för kommunikationsbegreppet och för dess delkomponenter. Många 
av dessa kan anses som sunt förnuft men vikten av dem måste ändå lyftas fram. Tidigare 
konstaterade vi att den icke-verbala kommunikationen i denna studie har haft en minimal 
inverkan på besökarens informationsintag. Detta innebär emellertid inte att företagen helt kan 
bortse från denna typ av kommunikation. Företaget bör vara förutseende och hålla den icke-
verbala kommunikationen inom det som vi valt att kalla ”normala” ramar. Med detta menar vi 
att tonläget hållas till en lämplig nivå, kroppsspråket anpassas till det som sägs och att 
sändaren inte har en alltför utpräglad dialekt. Om detta inte efterlevs minskar företagets och 
dess representants trovärdighet.  
 
Vikten av att företaget har en väl integrerad kommunikation bör också belysas. Anledningen 
till detta är att företaget enkelt kan stärka både förtroendet för företaget och för varumärket 
genom att den information som sänds ut genom en kommunikationskanal även 
överensstämmer med den som förmedlas via eventet. 
 
Under vår studie har vi sett att tvåvägskommunikation är viktigt både under och efter ett 
event. Dels för att besökarna skall känna att de har möjlighet att ställa de frågor men även för 
att bidra till att skapa en relation mellan företaget, dess personal och besökaren. Att skapa 
tvåvägskommunikation under eventet ger företaget en ypperlig chans att genom att besvara 
frågor och helt enkelt prata med besökarna både knyta personlig kontakt och öka 
sannolikheten att besökarna faktiskt kommer att välja detta företag. Det bidrar även till att öka 
den trygghet besökarna känner gentemot företaget genom ett professionellt bemötande. 
 



- 71 - 

Genom att uppfylla dessa delkomponenter inom kommunikationsbegreppet kommer företaget 
att på ett väl fungerande sätt kunna presentera sitt budskap. Detta kommunikationsbegrepp är 
alltså en av fyra delar som spelar en betydande roll i eventets slutliga effekt.  
 
 
 
 

Marknadsföring 
 
 
 
 
 
För företaget är det viktigt att genom utformningen av marknadsföringen täcka upp den 
målgrupp som företaget riktat in sig mot och företaget bör ej glömma vikten av word-of-
mouth. Många respondenter besökte Work and Travel Companys infomöte av den 
anledningen att deras vänner skulle gå eller så hade de innan infomötet hört talas om företaget 
genom just vänner.  
 
De besökare som innan eventet hört talas om företaget är generellt sett mer aktiva under själva 
eventet. Detta är något företagen bör ta i beaktande under utformningen av sin 
marknadsföring då det redan där ges möjligheten att etablera varumärket hos besökaren vilket 
i ett senare skede bidrar till att besökaren tar till sig mer information under eventet samt ökar 
sannolikheten att besökaren kommer välja företaget. 
 
 
 
 

Varumärke 
 
 
 
 
 
Vid eventet bör företagets varumärke och strategiska personlighet framhävas, för att 
besökaren skall känna att företagets personlighet passar sin egen. Detta innebär att företaget 
måste utforma sin strategiska personlighet så den matchar besökarens. I vårt fall visade det sig 
att eventbesökarna var unga, nyfikna men lite osäkra. Work and Travel Company har här mött 
och tillfredställt dessa behov hos besökarna genom att framhäva de spännande och 
tillförlitliga personlighetsdrag företaget besitter. Denna strategiska personlighet bör 
genomsyra såväl försäljningsstrategi som marknadsföring och kommunikation.  
 
Det vi kan se som den mest betydande faktorn inom varumärkesstrategi är att företaget bör 
identifiera det mest utpräglade behovet hos besökaren, som i Work and Travel Companys fall 
var trygghetsbehovet, och att sedan utforma företagets personlighet för att framhäva att just de 
kan tillfredställa detta behov. Därför är det av störst vikt att bibehålla denna image. Förlorar 
de sin image förlorar de även sina kunder, eftersom dessa då lika gärna kan gå via en 
konkurrent.  
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Konsumentbeteende 
 
 
 
 
 
För att generera en positiv respons hos besökaren bör företaget ta fasta på ERG teorin, eller 
liknande, genom att försöka identifiera och tillgodose de behov besökaren har. För företaget 
kan det röra sig om små förändringar vid utformningen av eventet, vilket kan generera en 
desto större respons hos besökarna om de känner ett ökat förtroende för att detta företag är det 
som matchar deras personlighet. Detta bygger i sin tur företagets image, och stärker dess 
varumärke, på lång sikt. 

Vi har även funnit det fördelaktigt om personalen som närvarar vid eventet tidigare befunnit 
sig i den situation som eventbesökaren befinner sig i. Detta underlättar personalens förståelse 
för besökaren och bidrar till att personalen lättare knyter kontakt med denna, vilket bidrar till 
ett större förtroende mellan de båda parterna. 

7.2 Eventupplevelse 
Denna studie visar på att alla delkomponenter till de stora teoretiska grupperingarna, det vill 
säga kommunikation, marknadsföring, varumärke och konsumentbeteende, är väldigt nära 
sammanlänkande och med fördel bör integreras för att bidra till ett event som upplevs positivt 
av både företaget och besökaren. Om till exempel den strategiska personligheten förbisågs, 
skulle trovärdigheten för företaget minska och den potentiella kundens förtroende för 
företaget försvinna, och då spelar det ingen roll hur bra tjänsten i sig är och hur mycket 
information som framförs. En stor del av informationen skulle då istället fastna i besökarens 
perceptuella filter, då denne inte känner någon tillit till den person som förmedlar 
informationen.  
 
Vi har visat att besökarna uppskattade det informativa upplägget av eventet och detta är 
effektivt ur företagets säljsynpunkt. Detta bidrar till en positiv helhetsupplevelse för båda 
parter, då kunden lämnar eventet nöjd med informationen denne insamlat. Kunden upplever ej 
att företaget endast riktar in sig mot sälj och får därför en egen möjlighet att avgöra om ett 
köp är aktuellt. Från företagets sida är detta informativa upplägg till fördel då de bibehåller en  
god relation med kunden, tränger igenom kommunikationslandskapet och samtidigt ökar 
försäljningen som ett resultat av att kunden känner högre tillit till företaget då fokus legat på 
information.  
 
Events som framförallt är riktade mot unga, nyfikna och lite osäkra personer bör alltså 
utformas väldigt informativt, så att dessa inte känner någon press att köpa utan istället får 
chans att bilda sig sin egen uppfattning utifrån informationen. Denna uppfattning kommer att 
vara positiv om de övriga komponenterna har framhävts optimalt.  
 
När ett företag presenterar sin produkt eller tjänst via ett event måste detta således kunna 
utforma innehållet så att detta tilltalar både den kund som vill utvecklas som person och den 
kund som tycker det är allra viktigast att känna sig trygg. Genom att ha kunskap om sin 
målgrupp vet företaget därmed från början vilken av dessa delar de skall lägga huvudfokus på. 
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Den personalintensitet som eventen innebär bör vändas till något positivt – om alla 
delkomponenter fungerar kan representanten från företaget förmedla budskapet på ett 
korrekt sätt, känner till varumärkets personlighet och kan leva efter detta, kan förmedla 
produkten/tjänsten på ett sätt som tilltalar kunden och tillfredsställer dennes behov, och 
genom att känna till sin målgrupps preferenser också utforma informationen så att denna 
framhävs utifrån samtliga förväntade besökares preferenser.  
 
Vad vi vill belysa är således hur viktigt detta är för både företagets och besökarens upplevelse 
av eventet. Om detta efterlevs kommer eventupplevelsen som helhet att påverkas positivt 
och då blir både besökaren nöjd med att ha avsatt sin egen fritid till att besöka eventet och 
företaget har investerat både kapital och personal på detta och utvinner önskad effekt.  
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7.3 Rekommendationer 
Vi rekommenderar att Work and Travel Company satsar på relationer till dessa besökare i 
första hand eftersom försäljningen då kommer per automatik. Sedan kan vi inte bortse från att 
det kan vara fördelaktigt att erbjuda kunden någonting utöver, såsom en Lonely Planet-bok, 
om de bokar sig inom en viss period. Detta dels för att det kan locka kunden till att boka en 
resa, men även för att detta ger företaget möjlighet att följa upp hur många besökare av ett 
infomöte som slutligen bokar en resa. Här vill vi även rekommendera företaget att be kunden i 
samband med bokning även uppge vilket infomöte de besökte, för att på så vis lättare kunna 
spåra vilka infomöten som har gått bra och vilka som har gått mindre bra. 
 
Under eventet bör personalen som närvarar fokusera på bemötandet av besökarna och inte 
enbart att sälja resor, med vilket vi menar att de bör finnas till hands, besvara besökarnas 
frågor och funderingar och på så sätt skapa en relation till besökaren.  Visserligen är det ur 
företagets synvinkel positivt att få sälja en resa direkt vid eventet, men här anser vi att 
relationsmarknadsföring kommer in i bilden. Det som utmärkte respondenterna under studien 
var deras trygghetsbehov, det vill säga vikten av att få hjälp med det som behövs före, efter 
och under resan. Här kan Work and Travel Company redan i ett tidigt skede tillgodose detta 
behov hos kunden och på så sätt etablera varumärket i kundens medvetande. Genom detta får 
de kunden att återkomma efter eventet för att boka en resa, vilket i slutändan ger en nöjdare 
kund som i sin tur pratar gott om sin upplevelse av företaget inför sina vänner. 
 
Vi har även sett vikten av att föreläsaren och personalen vid infomötet formulerar och 
förmedlar budskapet på ett sätt så att besökarnas reslut väcks, och här bör personalen fortsätta 
att berätta historier från sina egna resor och upplevelser och på så sätt visa företaget som ett 
spännande alternativ. Dock måste vi påpeka att även om företaget försöker hålla en 
spännande och äventyrlig image, får de inte glömma att bibehålla den professionella och 
trygga framtoning som faktiskt var det viktigaste för besökarna. 
 
För att tillgodose just trygghetsbehovet krävs även att företaget är informativa under sina 
event, med observation för den risk vi funnit med detta. Nämligen att om företaget under sina 
event ger potentiella kunder all information de behöver för att genomföra en resa, vad hindrar 
dem då från att resa med en konkurrent eller helt på egen hand? Det handlar således om att ge 
tillräckligt med information för att besökarna skall lockas att ta reda på mer. Genom att satsa 
på att vara relationsskapande kan företaget minska risken för att de väljer en konkurrent eller 
reser på egen hand. Detta problem är dock svårt att undvika helt och hållet. 
 
Företaget bör arbeta för att minimera störningar under infomötet, även om vi fann att de yttre 
faktorerna inte påverkade informationsintaget i någon nämnvärd utsträckning betyder inte det 
att företaget helt kan bortse från detta. Det företaget kan ta i beaktande är att föreläsaren skall 
ha ett öppet och välkomnande kroppsspråk, om inte för att öka besökarnas informationsintag, 
så helt enkelt för att besökarna skall känna sig välkomna och väl bemötta. 
 
Att besökarna har tagit till sig mycket av informationen visar på hög tillit till både företaget 
och den som presenterat informationen. Work and Travel Company har därigenom visat att de 
tar in alla dessa komponenter, både medvetet och omedvetet. Det vi vill göra är att 
uppmärksamma dem på att dessa komponenter faktiskt hör ihop. Genom denna 
medvetenhet kan företaget med små medel förstärka den positiva upplevelsen, både för sig 
själva och för besökaren, och därmed uppnå den önskade effekten. 
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7.4 Förslag på vidare forskning om event marknadsföring 
Som i många andra studier om detta ämne har våra frågeställningar och resultat genererat 
givande och tillämpningsbara svar, men även bidragit till uppkomsten av desto fler frågor.  
 
Vi har i detta kapitel kommit fram till vilka faktorer företag som sysslar med event 
marknadsföring, då främst i form av egna anordnade events, bör ha i åtanke då de utformar 
dessa möten med kunderna.  
 
I studien har vi använt oss av företaget Work and Travel Companys infomöten som 
utgångspunkt för vår undersökning och således också för våra resultat. Den mall för 
eventupplevelsen som vi har tagit fram är därför mestadels applicerbar på just Work and 
Travel Company och till viss del andra företag med samma typ av event marknadsföring. Vi 
tror emellertid att denna även kan användas mer omfattande om den prövas i kommande 
studier. 
 
Det som behövs för att kunna utveckla kunskapen om eventet som helhet och dess effekt i ett 
mer generellt sammanhang är bland annat att genomföra komparativa studier, då både inom 
olika branscher och emellan olika branscher Även en jämförelse mellan varuproducerande 
företag och tjänsteföretag och deras olika typer av events tror vi skulle kunna vara en bra 
utgångspunkt i vidare forskning.  
 
Genom vidare studier skulle det även kunna undersökas om samma resultat angående 
exempelvis hur den informativa respektive säljande utformningen av eventet bör tas i 
beaktande, eller om denna slutsats är något som är specifikt för just Work and Travel 
Companys infomöten. Utifrån empirin i denna studie kom vi fram till att företaget var 
säljande genom att vara informativa, men fungerar detta på samma sätt i en organisation som 
handlar med varor? Och är samma resonemang väsentligt om vi studerar ett företag som 
också säljer resor till Australien, men tilltalar en äldre målgrupp? Eftersom Work and Travel 
Companys målgrupp har ett väldigt tydligt behov av trygghet, tror vi inte att samma strategi är 
lämpad för alla företag och just därför menar vi att det är viktigt att undersöka vad som skiljer 
de olika företagen åt.  
 
Som nämndes i problembakgrunden finns det också betydligt fler typer av events som Work 
and Travel Company och andra företag kan använda sig av än just infomöten och vi tycker att 
det är viktigt att nu vidare undersöka hur denna utgångsmall kan tillämpas även på dessa och 
vad det har för betydelse för effekten av eventet. Skall ett företag till exempel lägga större vikt 
på vissa delar beroende på vilka typer av events som ordnas i marknadsföringssyfte? 
 
I vår studie har vi utgått ifrån vår förförståelse och detta har lett till att vi prövade och förde 
samman de teorier som vi har upplevt utgör event marknadsföringens komponenter. I vidare 
forskning om ämnet skulle det därför vara lämpligt att även diskutera om det kan finnas andra 
faktorer som kan läggas till i mallen.  
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KAPITEL 8 
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KAPITEL 8 – SANNINGSKRITERIER 
Forskning bör varken bekräftas eller förkastas utan att olika felkällor först undersökts.163 
Genom att nedan redogöra för kriterierna reliabilitet, replikation, validitet och möjligheten att 
styrka och konfirmera,164 och hur vi har arbetat för att dessa kriterier skall genomsyra hela 
studien, vill vi därför redogöra för sanningshalten av vår studie för läsaren. 
  
8.1 Sanningskriterier 
 
Reliabilitet 
Det första kriteriet vi vill belysa är studiens reliabilitet, eller trovärdighet, vilket innebär dess 
förmåga att stå emot slumpmässiga inflytanden,165 och därmed ger en möjlighet att den 
uppnår samma resultat om den genomförs på nytt.166 Då vi inte statistiskt kunnat bedöma 
undersökningens reliabilitet får vi istället göra detta utifrån vår egen förmåga och Patel menar 
att forskare bör vara kunniga och arbeta efter en strukturerad mall och därigenom öka studiens 
reliabilitet.167 Vi presenterade redan i våra utgångspunkter den förkunskap vi haft om event 
marknadsföring, vilken sedan styrktes av den teoretiska referensramen, utifrån vilken vi 
genomförde våra undersökningar.  Då vi studerat personer är det dock inte säkert att identiska 
resultat uppnås, eftersom det kan ske något som påverkar respondenterna under den tid som 
går emellan, vilket ändrar utgångsläget för den nya undersökningen.168 Följaktligen finner vi 
det nödvändigt att redogöra för övriga sanningskriterier. 
 
Replikation 
Replikation liknar det föregående kriteriet, då detta innebär att studien skall kunna upprepas. 
Motiv för detta kan enligt Bryman och Bell bland annat bero på en misstro till studiens 
resultat, vilket vi upprätthållt genom att vår valda metod grundligt presenteras.169 
 
Validitet - Omedelbar och Innehållslig 
Vår studie måste också bedömas utifrån huruvida vi faktiskt undersöker det vi i studien 
uttrycker att vi ämnar undersöka.170 Således bör dess validitet granskas närmare. Bjereld et 
al skiljer även på omedelbar och innehållslig validitet, och menar att det förstnämnda innebär 
den intuitiva känsla för validiteten som infinner sig hos läsaren och det sistnämnda att 
studiens metod överensstämmer med dess teori.171 Redan i avsnitten om ämnesval, 
problembakgrund och syftet med studien visar vi läsaren att det är ett relevant område att 
granska närmare och genom att hela tiden göra återkopplingar till event marknadsföring i 
samtliga kapitel visar vi att vi aldrig frångår det vi ämnat undersöka. Detta hoppas vi även 
bidrar till att läsaren intuitivt känner att studien uppnår hög validitet. 
 
Möjlighet att styrka och konfirmera 
Genom vår förkunskap om event marknadsföring och Work and Travel Company har en 
fullständigt objektiv syn på verkligheten varit ouppnåelig. Därför har vi även valt att ta 

                                                 
163 Wallén, 1996, s. 61 
164 Bryman & Bell, 2005, s. 48, 307 
165 Patel, 1994, s. 86 
166 Bryman & Bell, 2005, s. 48 
167 Patel, 1994, s. 86-87 
168 Wallén, 1996, s. 66 
169 Bryman & Bell, 2005, s. 48 
170 Bjereld et al, 2002, s. 108 
171 Ibid. s. 109 
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med vår möjlighet att styrka och konfirmera vårt resultat, och vi vill således framhäva att vi 
genomgående i studien har agerat i god tro.172  
 
8.2 Studiens sanningsvärde 
Vår studies giltighet påverkas av en rad olika faktorer som vi haft i åtanke under arbetets 
gång. Genom våra val och vår noggranna framställning av tillvägagångssätt hoppas vi att vi 
har lyckats presentera våra undersökningar så att dessa skall kunna genomföras av andra 
forskare och fortfarande uppnå samma resultat.  
 
Svårigheter, som att det är fysiska personer som ingått i studien samt att vår förförståelse och 
våra utgångspunkter har påverkat vår syn på verkligen, har ofrånkomligen påträffats i vår 
studie. Vi tror emellertid att vår studie har redogjorts tydligt nog för att dessa aspekter inte 
skall påverka de sanningskriterier som den vilar på. 
 

                                                 
172 Bryman & Bell, 2005, s. 307 
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KAPITEL 9 
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viii 

SLUTORD 
 
Vi vill härmed sätta punkt för vårt arbete genom att tacka för oss och hoppas att det har varit 
lika givande för Dig som läsare som det har varit för oss som skribenter att ta del av denna 
studie.  
 
Under resans gång har vi funnit många nya lärdomar och fått en bra inblick i ämnet event 

marknadsföring och dess olika komponenter. De olika teorierna har vi vidare kunnat 
tillämpa både i våra arbetsliv, studieliv och i vår vardag. Ett exempel på detta är 
kommunikationsavsnittet, vilket gav oss kunskaper som under uppsatsarbetets gång bland 
annat underlättade skrivprocessen. 
 
Vår förhoppning är nu att vår analys och de avslutande rekommendationerna har 
presenterats väl och följaktligen kommer att kunna hjälpa både Work and Travel Company 

och andra företag i deras dagliga arbete med event marknadsföring.   
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BILAGA 1 – SÖKORD OCH TRÄFFAR 
 
 
 

Sökord Antal 

träffar 

Artikel 

Aaker 109 Aaker, 1997 

Brand Management 145 Burmann & Zeplin, 2005 

ERG Theory 17 Arnolds-Boshoff, 2002 

Event Marketing 60 Dregner et al, 2008 

Martensen et al, 2007 

Whelan & Wohlfeil, 2006 

Wood, 2009 

Grönroos 35 Grönroos, 2000 

Non-verbal Communication 7 Gabbot & Hogg, 2001 

Public Relations Behavior 5 Grunig & Grunig, 1989 

The Big Five 172 Anderson et al, 2009 

 
Sökord på artiklar i Business Source Premier 
 

 

 
 

Sökord Antal 

träffar 

Litteratur 

Brand Management 75 Keller, 2008 

Event Marketing 10 Behrer & Larsson, 1998 

IMC 16 Duncan, 2002 

Keller 263 Keller, 2008 

Marketing Communication 65 Schultz et al, 1994 

 
Sökord på litteratur via Umeå universitetsbiblioteks Albumsök 
 

 

 

OBS! Den litteratur som ej finns nämnd i tabellen har vi antingen haft sedan tidigare 
eller lånat av vår handledare! 
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BILAGA 2 - ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

Hej!  

Vi är två studenter från Handelshögskolan vid Umeå Universitet som just nu håller på med en 

studie kring event marknadsföring inför vår C-uppsats och vi har valt det här infomötet, 

tillsammans med ytterligare två, som en del av vår studie. Vi skulle vara väldigt tacksamma 

om Du vill ägna de närmaste (max) 5 minuterna till att fylla i detta formulär! Alla enkäter 

behandlas som anonyma, vilket innebär att Du också är anonym! 

 

1. Kön  
�Man   
�Kvinna 

 
 
2. Ålder  
 �< 18 
 �18 – 20 
 �21 – 23 
 �24 – 27 
 �28 – 30 
 �> 31 
 
 
3. Jag var på infomöte i… 
 �Göteborg 
 �Helsingborg 
 �Stockholm 
 
 
4. Vad tyckte du om infomötet? 
 �Mycket bra 
 �Bra 
 �Varken bra eller dåligt 
 �Dåligt 
 �Mycket dåligt 
 �Annat, nämligen    
 
 
5. Hade Du hört talas om Work and Travel innan Du besökte detta infomöte?  
 �Ja   

�Nej 
 
Om Du svarade Nej på denna fråga, hoppa vidare till fråga nr 12. 
Om Du svarade Ja, fortsätt på fråga 6.  
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6. Var har Du hört talas om Work and Travel tidigare? Fyll i max två svarsalternativ! 
 �Internet 
 �Vänner 
 �Mässa 
 �Informationsmöte 
 �Tidning 
 �Radio 
 �Annat, nämligen    
 
 
7. Innan infomötet förknippade Jag ”jobba & resa utomlands” med Work and Travel. 
Vänligen ringa in Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
 
8. Efter infomötet förknippar Jag ”jobba & resa utomlands” med Work and Travel. 
Vänligen ringa in Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
 
9. Hur var Din uppfattning om Work and Travel innan dagens infomöte?  
 �Mycket positiv 
 �Positiv 
 �Neutral 
 �Negativ 
 �Mycket negativ 
 �Ingen Uppfattning 
 

 
10. Upplever Du att dagens infomöte har ändrat din uppfattning om Work and Travel?  
 �Ja, mycket positivt  
 �Ja, positivt 
 �Oförändrat 
 �Ja, negativt 
 �Ja, mycket negativt  
 �Ingen Uppfattning 
 
 
11. Jag anser att den information jag fått under mötet överensstämmer med den 
information Jag fått tidigare. Vänligen ringa in Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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12. Har Du tidigare gjort en liknande resa? 
 �Ja, genom Work and Travel 
 �Ja, genom annan researrangör 
 �Nej 
 
 
13. Känner Du någon som tidigare gjort en liknande resa?  
 �Ja, genom Work and Travel 
 �Ja, genom annan researrangör 
 �Nej 

 
 
14. Vad var anledningen till att Du besökte detta infomöte? Vänligen kryssa i alla de 
svarsalternativ som stämmer överens med Din uppfattning! 
 �Mina kompisar skulle gå 
 �Jag hade hört talas om Work and Travel innan och ville veta mer 
 �Jag är intresserad av att resa och jobba utomlands 
 �Jag tycker om att lyssna på föreläsningar 
 �Annat, nämligen    
 
 
15. Hur mycket av informationen tog Du till dig?  
 �100 % 
 �75 – 99 % 
 �50 – 74 % 
 �25 – 49 % 
 �1 – 24 % 
 �Inget alls 
 �Ingen Uppfattning 
 
 
16. Var i rummet satt Du? 
 �Fram 
 �Mitten 
 �Bak 
 �Annan plats, nämligen    
 
 
17. Vad tyckte Du om följande omständigheter vid infomötet? 
 
a) Belysningen i rummet 
 �För stark 
 �För svag  

�Bra belysning 
 �Ingen Uppfattning 
 �Annat, nämligen    
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b) Föreläsarens tonläge 
 �För högt 
 �För tyst 
 �Bra tonläge 

�Ingen Uppfattning 
�Annat, nämligen    
 

c) Föreläsarens dialekt 
 �Lätt att förstå 
 �Svår att förstå 
 �Ingen Uppfattning 
 �Annat, nämligen    
 
d) Föreläsarens gester 
 �Förstärkte det som sades 
 �Försvagade det som sades 
 �Passade inte det som sades 
 �Ingen Uppfattning 
 �Annat, nämligen    
 
e) Föreläsarens förmåga att lyssna 
 �Mycket bra 
 �Bra 
 �Varken bra eller dåligt 
 �Dåligt 
 �Mycket dåligt 
 �Ingen Uppfattning 
 �Annat, nämligen    
 
 
18. Jag anser att Jag fick möjlighet att ställa frågor/ge synpunkter? Vänligen ringa in 
Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
 
19. Ställde Du några frågor/gav synpunkter till föreläsaren?  
 �Ja 
 �Nej 
 
Om Du svarade Nej på denna fråga, hoppa vidare till fråga nr 21. 
Om Du svarade Ja, fortsätt på fråga 20. 
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20. Jag är nöjd med den respons Jag fick då Jag ställde frågor/gav synpunkter. Vänligen 
ringa in Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 
 
21. Kommer Du att kolla upp ytterligare information om Work and Travel nu efter 
infomötet? 

�Ja, via internet 
�Ja, via telefon 
�Ja, via vänner 
�Ja, via      
�Ja, kanske 
�Nej 
 

 
22. Om Jag bestämmer mig för att resa och jobba på någon av de destinationer som 
presenterats på dagens infomöte, är det troligt att Jag kommer att resa med Work and 
Travel! Vänligen ringa in Ditt svarsalternativ! 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

  
1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

   
 
23. Vilket av följande karaktärsdrag anser Du passar bäst in på hur Du uppfattar Work 
and Travel som företag? Fyll i max två svarsalternativ!  

�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     

 
 
24. Vilket av följande karaktärsdrag anser Du passar bäst in på hur Du uppfattar 
personalen från Work and Travel som närvarade vid dagens infomöte? Fyll i max två 
svarsalternativ! 

�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     
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25. Vad är det viktigaste för Dig när Du väljer researrangör? Numrera alternativen där 
1 är det som är viktigast för Dig, 2 är det som är näst viktigast, etc.  
 ___ Att få hjälp med det som behövs före, under och efter resan 
 ___ Att få möjlighet att träffa andra resenärer 
 ___ Att jag utvecklas som person 
 ___ Att jag förbättrar min engelska 
 ___ Att jag får upptäcka nya miljöer 
 ___ Annat, nämligen    
  
 
26. Baserat på de svar som Du gav i föregående fråga; Vilket företag eller organisation 
tror Du klarar att leva upp till detta på, för Dig, bästa sätt?  
       
       
       

 
 
27. Mina övriga åsikter om Work and Travel    
       
       
       
 
 
28. Mina övriga åsikter om infomötet     
       
       
       
 
 
 
Tack för Din medverkan! 
 
 
Tommy Andersson & Kristina Roos 
Studerande på Handelshögskolan vid Umeå Universitet 
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BILAGA 3 - INTERVJUMALL 

 
1) När startade företaget? (fakta) 
 
2) Hur många reser årligen med Work and Travel? (fakta) 
 
3) Vilken är er målgrupp? (fakta) 
 
4) Hur stor del av marknadsföringen består av event marketing? (fakta/imc) 
 
5) Vilken typ av marknadsföring använder ni er av utöver event marketing? (fakta/imc) 
 
6) Varför sysslar ni med event marketing? (fakta/allmänt) 
 
7) Vilken typ av events använder ni? (fakta/kategoriseringsmodell) 
 
8) Vad skiljer eventen mot de övriga marknadsföringskanalerna? Vad är likheterna? (imc) 
 
9) Vad är målet med eventen i allmänhet? (kategorisering) 
 
10) Vad är målet med infomötena i synnerhet? (kategorisering) 
 
11) Har ni något sätt att mäta effekten av infomötena på? (fakta/allmän/kategorisering) 
Vid ja; hur? Vid nej; varför inte? 
 
12) Hur tänker ni då ni utformar en presentation? (imc; kontinuitet, mångsidighet etc.) 
 
13) Vad förväntar du dig för resultat av ett infomöte? (kategorisering/allmänt) 
 
14) Vad förväntar du dig av den som föreläser på ett infomöte? (kommunikation) 
 
15) Har ni någon form av utbildning för den som ska föreläsa på ett infomöte? (vikten av 
kommunikation etc.) 
 
16) Under just de här tre infomötena då enkäten delades ut, var det samma föreläsare på alla 
tre? (fakta/allmänt/kommunikation) 
 
17) Anser du att yttre faktorer vid ett infomöte påverkar hur föreläsaren och företaget 
uppfattas? (Komm.-störningar) 
Vid nej; varför inte? Vid ja; vilka faktorer och varför? 
 
18) Anser du att föreläsarens kroppsspråk och tonläge vid ett infomöte påverkar hur 
föreläsaren och företaget uppfattas? (icke-verbal komm./komm.-störningar) 
Vid nej, varför inte? Vid ja, hur/varför? 
 
19) Hur bemöter ni eventuella frågor/kommentarer under och efter infomötet? (PR) 
 
20) Vilken typ av människor förväntar du dig att se på ett infomöte? 
(varumärkesidentitet/personlighet) 
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21) Varför tror du att de här människorna besöker infomötet? (Predispositional determinants, 
varumärkespersonlighet) 
 
22) Vilken typ av människor reser med WTC? (kännedom av attityder) 
 
23) Vad tror du det är som gör att era kunder väljer just er? (Varumärkespersonlighet, ERG, 
Attityder hos målgruppen) 
 
24) Hur profilerar ni er gentemot era kunder? Och hur syns detta? (profil, imc, 
varumärkesidentiteten) 
 
Avslutningsvis vill vi bara ställa några korta frågor. (varumärkespositionering, självbild, 
profil/image) 
 
25) Vilka två av följande karaktärsdrag VILL du att besökarna förknippar WTC som företag 
med? 

�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     

 
26) Vilka två av följande karaktärsdrag VILL du att besökarna förknippar WTC’s personal 

med? 
�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     

 
27) Vilka två av följande karaktärsdrag TROR du att besökarna förknippar WTC som företag 

med? 
�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     
 

28) Vilka två av följande karaktärsdrag TROR du att besökarna förknippar WTC’s personal 

med? 
�Spännande 
�Tillförlitliga 
�Relationsskapande 
�Professionella 
�Kundorienterade 
�Annat, nämligen     
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BILAGA 4 – DIAGRAM 

 

 
 
Diagram 1. Andel besökare fördelat mellan Diagram 2. Anledning till  
Städerna eventbesöket i förhållande till tidigare   

informationsintag 
 

 

 

 

 

 
 
Diagram 3. Informationens kontinuitet  Diagram 4. Kunskap om tjänsten, 

del 1 
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Diagram 5. Kunskap om tjänsten, del 2   Diagram 6. Avsikt att ta reda på  

mer    information 
 
 
 
 
 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 7. Placering i lokalen   Diagram 8. Informationsintag &    
placering i lokalen 
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Diagram 9 Belysningen i lokalen Diagram 10. Informationsintag & 

belysning i lokalen 

 

 
 
Diagram 11. Föreläsarens tonläge Diagram 12. Informationsintag & 

föreläsarens tonläge 
 

 
Diagram 13. Föreläsarens dialekt  Diagram 14. Informationsintag &   

föreläsarens dialekt 
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Diagram 15. Föreläsarens gester             Diagram 16. Informationsintag & gester 
 
 

 
 

Diagram 17. Föreläsarens förmåga att lyssna Diagram 18. Informationsintag & 
    föreläsarens förmåga att lyssna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 19. Uppfattning om företaget innan  Diagram 20. Uppfattning om  
event    varumärke, del 1
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Diagram 21. Uppfattning om varumärke, del 2 Diagram 22. Besökarnas motiv för att 

besöka eventet 
 
 
 

 

 
 
 
Diagram 23. Antal besökare som ställde frågor Diagram 24. Åsikter om respons på 

frågor 
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Diagram 25. Sannolikheten att besökaren  Diagram 26. Tidigare kunskap om 
reser med Work and Travel Company  företaget & sannolikheten att de väljer  
    att resa via dem vid en liknande resa 
 
 
 

 
Diagram 27. Tidigare informationsintag Diagram 28. Informationsintag vid 

eventet 
 

 
Diagram 29. Åsikter om eventet  
 

 


