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 Sammanfattning 

Titel: Jämförande studie mellan traditionella seminarier och webbseminarier i 

marknadsföringssyfte 

Nivå: C-nivå i ämnet företagsekonomi  

Författare: Peter Nicks och Alexander Widell 

Handledare: Aihie Osarenkhoe 

Datum: 2011 – januari  

Syfte: Vi vill undersöka hur företag kan använda sig av webbseminarier för att komplettera 

eller ersätta seminarier i sin industriella marknadsföring. När skall företag använda sig av 

seminarium respektive webbseminarium och när skall företag använda sig av båda 

formerna? 

Metod: Vi har valt att göra en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning. Vi ser 

fördelar med båda metoderna för vår forskning. Många frågor som ställs i syftet och 

problemställningen är svåra att svara på genom att enbart använda sig av en metod. Den 

kvantitativa delen är enkäter som fylls i av deltagarna och den kvalitativa delen består av två 

intervjuer. 

Alla undersökta event är gjorda hos ett stort internationellt IT bolag. 

Resultat & slutsats: Resultaten från våra studerade seminarier visar att ju större event ju 

större är behovet av ett fysiskt seminarium. Vi har därför kommit fram till att företag skall 

välja olika former av seminarium för olika former av event. Vid mindre event är det bättre 

att enbart använda sig av webbseminarium. Är det stora event skall företag alltid ha ett 

traditionellt seminarium men går att kombinera med ett webbseminarium för att nå ut till 

ännu fler kunder.  

Förslag till fortsatt forskning:   

 Undersöka vad resultaten blir av motsvarande undersökning i andra branscher? 

 Göra upprepade studier på ett större underlag än de tre event som vi genomfört. 

 Forska vidare kring hur seminarium och webbseminarium påverkar försäljningen. (Det 

var något vi satt upp som mål i början av detta arbete men som vi inte lyckades mäta.) 

Uppsatsens bidrag: Med denna uppsats hoppas vi kunnat ge vägledning till organisationer 

som vill använda sig av webbseminarium i marknadsföringssyfte.  

Nyckelord: Marknadsföring, webbseminarium, seminarium, kunder, IT 
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Abstract  

Title: Comparative study between traditional seminars and webinars for marketing purpose. 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Peter Nicks and Alexander Widell  

Supervisor: Aihie Osarenkhoe 

Date: 2011 – January 

Aim: We want to examine how businesses can use webinars to supplement or replace 

seminars in its industrial marketing. When should businesses use seminars, when should 

they use webinars and when should they use a combination of the two? 

Method: We have chosen to do a combination of quantitative and qualitative research. We 

see the benefits of both methods for our research. Many issues raised in the aim are difficult 

to respond to by only using one method. The quantitative part is the questionnaires 

completed by participants and the qualitative part consists of two interviews.   

All investigated events are made at a large international IT company. 

Result & Findings: The results of our studied seminars shows that the larger events the 

greater the need for a physical seminar. We have therefore concluded that we must choose 

different types of seminar for various events. For minor events, it is better to just use 

webinars. For the big events, you always should have a traditional seminar but it is possible 

to combine with a webinar to reach out to even more customers. 

Suggestions for future research:  

 What are the results of similar studies in other industries?  

 Make repeated studies on a wider basis than the three events that we implemented.  

 Further research into how seminar and webinar affect sales. It was something we set 

as a target at the beginning of this study, but we were not able to measure. 

 

Contribution of the thesis: With this paper, we hope to provide guidance to organizations 

that want to make use of webinars for marketing purposes.  

Key words: marketing, webinar, workshop, customers, IT 
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1 Inledning 

När ett företag skall marknadsföra sina produkter och tjänster kan de välja en rad olika kanaler, 

så kallade marknadsföringskanaler. Marknadsföringskanaler handlar om vilken kanal en produkt 

eller tjänst går från leverantör till slutkunden och vilken marknadsföring som bedrivs för att 

stimulera de olika kanalerna (Zusman, 1981, s.284). Det finns en rad olika sätt att marknadsföra 

sina produkter och tjänster vilket gör att företag ständigt måste utvärdera vilka som är bäst för 

dem samt utforska nya. Företagen vill ofta att deras marknadsföring skall vara så effektiv som 

möjligt och därför mäter och jämförs resultat från olika kanaler samt analyseras hur de bearbetar 

de olika kanalerna på bästa sätt. Det är dyrt att ta fel beslut och investeringar, dels för kostnaden 

för marknadsinsatsen i sig och dels för vad ett korrekt beslut kunnat ge i ökad vinst. (Pasa, 1996, 

s.383ff) 

En vanlig kanal för industriell marknadsföring är seminarier. Där kan ett företag berätta för sina 

kunder om deras produkter och tjänster. På en begränsad tid och insats når de ut till en större 

grupp kunder som de annars kanske hade behövt informera en och en. (Kotler, 1999, s.768ff) 

I denna uppsats har vi valt att fokusera på ett IT bolags marknadsföring med hjälp av seminarier 

och webbseminarier. Enligt IT bolaget söker fler företag efter sätt att nå ut till fler kunder på ett 

mer kostnadseffektivt sätt och har börjat använda webbseminarier för att ersätta eller komplettera 

traditionella seminarier i sin marknadsföring. Ett webbseminarium, som arrangeras av IT 

bolaget, fungerar ungefär som ett vanligt seminarium med den skillnaden att deltagarna följer 

seminariet från en annan plats med hjälp av teknisk utrustning som till exempel webbkamera och 

PC. Det krävs även programvara för att kunna genomföra webbseminarier. Enligt IT bolaget 

minskar webbseminarier bördan av att behöva resa och gör dessutom att kunder från världens 

alla hörn skulle kunna delta. IT bolaget är globalt och har kontakt med kunder och partners runt 

om i världen vilket är en utmaning när det kommer till resandet. Med webbseminarier minskar IT 

bolaget alltså inte bara bördan av själva resan för sina kunder utan fler personer får möjlighet att 

delta som inte får eller kan resa. Med all det upplägg IT bolaget hade kring att hålla samma event 

både som seminarium och webbseminarium gjorde det idealiskt för jämförelsen vi vill göra i 

denna uppsats. Vi hittade inget annat bolag som gjorde detta. 
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1.1 Problemdefinition 

Seminarier, hos det undersökta IT bolaget, är ett vanligt sätt att beskriva en komplex produkt 

eller lösning för en publik av företagskunder och partners. Med tanke på att ett seminarium har 

många likheter med ett möte, som blir allt vanligare att hålla via internet (Nilssen, 2009, s.8), vill 

vi undersöka möjligheterna att göra dessa seminarier till ett webbseminarium för att undersöka 

vilka för- och nackdelar som de har i industriell marknadsföring. 

Webbseminarier blir allt vanligare sätt att genomföra möten. Det finns uppenbara fördelar som 

minskade kostnader för resor, mindre miljöpåverkan, och ökad produktivitet genom mindre tid 

som slösas på resan i sig. Ett två timmars möte kan ta två timmar istället för fyra timmars resa 

plus själva mötet. Webbseminarier blir även allt vanligare ett komplement eller ersättning till 

traditionella seminarier. (Nilssen, 2009, s.5) 

Denna uppsats baseras på undersökning av ett antal event hos ett IT bolag som har en lång 

tradition av att hålla seminarier för sina företagskunder och partner. Ett seminarium hos IT 

bolaget är ofta för en grupp på mellan 10-200 lyssnare och kan betraktas som ett större möte. Ju 

färre deltagare ju bättre är förutsättningarna för en tvåvägs-dialog, något som ofta uppfattas som 

positivt för lyssnaren som då kan få veta mer om just sina frågor och funderingar. Tvåvägs-

dialogen är dock svår vid en större grupp. 

Flera organisationer använder webbseminarier för annat än möten, exempelvis genom att sprida 

konferenser till en betydligt större grupp människor. Ett känt event är mässan TED (Technology, 

Entertainment, Design) i Kalifornien som från början var seminarier för en liten elit. Nu följer 

miljontals människor seminarierna på TED via webbseminarier. (www.ted.com 2010-11-02)  

I denna uppsats ska vi titta lite närmare på om och i så fall hur ett utvalt IT bolag kan använda 

webbseminarier som en marknadsföringskanal. 

 

1.2 Att hålla ett webbseminarium 

Webbseminarium har till syfte att kunna ersätta eller komplettera ett fysiskt möte eller 

traditionellt seminarium. Därför genomförs webbseminarium med verktyg som har alla de 
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funktioner som krävs för att kunna visa presentationer, höra vad presentatörer säger och även 

följa presentatörerna med bild. Genom webbseminarium har presentatören även möjlighet att 

dela med sig av allt som syns på hans eller hennes PC, inte bara presentationer utan vilken 

informations som helst. Detta ger presentatören möjlighet att göra demonstrationer genom andra 

applikationer och all information som kan visas genom en webbläsare. Det finns egentligen inga 

begränsningar gällande vad som kan visas genom ett webbseminarium jämfört med vad som kan 

visas på ett traditionellt seminarium. Allt som syns genom projektorn på seminariet kan ses på 

webbseminariet och allt som presentatören gör syns i bild. (Nilssen, 2009, s.1-2) 

Webbseminarier är också en kanal som av flera marknadsförare anses vara den näst effektivaste 

kanalen efter det personliga mötet (Clegg, min´s b2b, 2010). 

För webbseminarier finns även möjlighet till tvåvägskommunikation. Det kan göras kontrollerat 

genom att presentatören styr över när och vilka deltagare som får prata. Ett annat alternativ är att 

låta deltagarna skriva in sina frågor och påståenden till webbseminariet. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Webinar, 2010-11-24)  

 

1.3 Problembeskrivning 

Företag söker ständigt nya sätt att marknadsföra sina produkter och tjänster. För mer komplexa 

produkter och tjänster är det vanligt att företag håller seminarier för att kunna beskriva något 

komplext samtidigt som man kan nå flera kunder vid ett och samma tillfälle. Seminarium är ett 

effektivt sätt att få en personlig kontakt med flera samtidigt jämfört med att ha ett möte med 

respektive deltagare för att få ut ett budskap. 

För massmarknadsföring är annonsering ett vanligt sätt att marknadsföra sina produkter och 

tjänster. Annonser kan vara i tidningar, utomhusreklam, TV radio etc. De senaste tio åren har vi 

kunnat se en helt ny marknadsförings- och försäljningskanal, den elektroniska. Den har till stor 

del handlat om annonser på webbsidor, sökordsmarknadsföring, prisjämförelse på webben, 

mailutskick etc. (Amit, 2001, s.494ff) Hittills har den elektroniska marknadsföringen som nämns 

ovan inte kunnat ersätta ett seminarium. Företag med mer komplexa produkter och tjänster har 

således inte kunnat dra nytta på samma sätt av den elektroniska marknadsföringen. Kan 
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webbseminarium vara ett sätt för företag med komplexa produkter och tjänster att nyttja en av de 

nya marknadsföringskanalerna som internet ger möjlighet till? 

 

1.4 Syfte 

Vi vill undersöka hur företag kan använda sig av webbseminarier för att komplettera eller ersätta 

seminarier som marknadsföringskanal. Vilken form ger bäst resultat i form av antal deltagare, 

hur kunderna uppfattar eventen och hur det påverkar försäljningen? Vad finns det för olika för- 

och nackdelar med respektive form av seminarium? 

Vi har valt att studera ett specifikt IT bolag men syftet är att ge svar till flera organisationer som 

är intresserade av att använda sig av webbseminarier. 

Vi vill även undersöka när webbseminarium passar bäst och när ett traditionellt seminarium 

passar bäst. Därför kommer vi att studera tre olika typer av event hos IT bolaget som hålls både 

som webbseminarium och som traditionellt seminarium.  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att undersöka webbseminarier och traditionella seminarier för industriell 

marknadsföring, vi kommer alltså inte att se till webbseminarium eller seminarium som riktar sig 

mot konsumenter. Vi kommer att undersöka tre olika event, alla event är av olika storlek och 

genomfördes under olika tillfällen under 2010. Alla event genomförs av ett och samma IT bolag 

men med olika produkter och budskap. Vi kommer endast att jämföra två 

marknadsföringskanaler, webbseminarium och traditionella seminarier. Anledningen är att 

undersöka om webbseminarium kan ersätta eller komplettera seminarier som 

marknadsföringskanal för företag. Det skulle vara intressant att även jämföra effektivitet av 

seminarium och webbseminarium mot andra marknadsföringsaktiviteter som telemarketing, 

annonsering, sökordsmarknadsföring mm, men det kommer vi inte att göra i denna avhandling. 
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2 Metod  

Detta kapitel beskriver vår undersökningsmetod och hur vår arbetsgång sett ut för att samla in 

samt strukturera information och data.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

Vår uppsats syftar till att undersöka hur väl webbseminarier fungerar som ersättning eller 

komplement till seminarier i markandsföringssyfte. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 

webbseminarier kan ersätta/komplettera seminarier för industriell marknadsföring. Vid tre olika 

tillfällen har det gått ut inbjudningar till kunder till ett stort bolag inom IT-branschen. Inbjudan 

har vid alla tillfälle haft samma innehåll. Kunderna har vid varje tillfälle haft möjlighet att delta 

på ett seminarium eller ett webbseminarium. Genom att mäta antal deltagare inom respektive 

alternativ får vi svar på en av våra frågeställningar, nämligen antal deltagare som väljer att delta 

på respektive event. Antal deltagare är inte enbart värdefullt för studien utan vi vill även mäta 

hur många affärsmöjligheter som skapas inom respektive marknadsföringskanal. Även om det 

ena alternativet har fler deltagare betyder det inte per automatik att det kommer att genereras fler 

affärsmöjligheter eller större försäljning.  Vi har i denna undersökning valt att undersöka två 

mindre event och ett större lanseringsevent för att se om det är någon skillnad på resultaten. 

IT-bolaget är inte namngivet i studien eftersom de har givit oss tillåtelse att presentera mer 

material i studien mot att vi inte tar med deras namn.  

 

2.2 Metoddiskussion 

Inom marknadsföring är primärdata sådan som direkt samlas in för att användas om ett 

beslutsunderlag. Det kan handla om olika informationskällor där t.ex. intervjuer och 

standardiserade frågeformulär i form av enkäter är vanligt förekommande. Primärdata handlar 

om att samla in sådan information som inte finns tillgänglig i den form, inriktning eller 

omfattning som den marknadsförande organisationen eller företaget önskar. (Axelsson, 1996, 

s.60) Vid all insamling av information bör man göra en avvägning mellan kostnad, kvalitet och 

tillgänglighet för att uppnå ett önskat resultat.  
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Vi har valt att göra en kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning för uppsatsen. 

Kvalitativ metod är ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv 

befinner sig i den sociala verklighet som analyseras. Ofta sker en deltagande observation vilket 

innebär att forskaren under en tid ägnar sig åt undersökningspersonerna för att få en heltäckande 

och djupgående bild av det som studeras. (Bryman, 1997, s.58) Kvantitativ metod innefattar 

användningen av mätningar, kvantifiering med hjälp av matematik och statistik. Dessa metoder 

utmynnar i numeriska observationer eller låter sig transformeras i sådana. (Backman, 1998, s.31) 

Vi ser fördelar med båda metoderna för vår uppsats och väljer det bästa från båda världar. 

(Bryman, 1997, s.152) För oss är det viktigt att både undersöka vad deltagarna i studien tycker 

samt uttrycker för att lättare kunna analysera data från undersökningstillfällena som genomförs i 

studien. Det debatteras i forskarvärlden om kombinationen av båda dessa är rätt. Inom 

forskarvärlden ställs ibland frågan om man verkligen kan kombinera rapporter från både 

kvantitativa och kvalitativa forskningsprojekt. Många frågor som ställs idag är svåra att svara på 

genom att enbart använda sig av en metod och därför kommer man oftast fram till en djupare 

förståelse genom att kombinera båda metoderna. (Bryman, 1997, s.186) För att beskriva hur vi 

valt att studera händelseförloppet har vi valt att åskådliggöra detta genom en modell nedan som 

beskriver processen från inbjudan till eventuell försäljning. (se Figur 1)  

Inom respektive del av processen lyfter vi fram viktiga områden att studera ur ett kvantitativt 

samt kvalitativt perspektiv där vi försöker få svar på ett antal frågeställningar som vi identifierat 

som viktiga för att kunna svara på vilka fördelar och nackdelar respektive event har. 

Vi har haft problem att finna teoretiskt material inom området då det är ett förhållandevis nytt 

område och inte finns beskrivet i litteraturen hoppas vi att vi med uppsatsen kan bidra till en viss 

mån av insikt inom området och förhoppningsvis inspirerar andra till fortsatt forskning. 
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Figur 1, Schematisk eventprocess (omarbetning av företagsinternt material) 

 

2.2.1 Kvantitativa frågeställningar 

Den kvantitativa delen syftar till att samla information om hur kunderna agerar från att 

inbjudningar gått ut till hur försäljningen ser ut. Vi vill få svar på frågor om hur många som 

anmäler sig att gå på seminarium alternativt delta på ett webbseminarie för att få information om 

IT bolagets produkter. Vidare syftar arbetet att mäta hur många som faktiskt dyker upp då de 

anmält sig samt hur många så kallade leads eller kundmöte som genereras från seminarier 

respektive webbseminarie och i förlängningen även vilken försäljning som genereras vilket mäts 

i antal order samt orderstorlek. Den kvantitativa studien består också av en enkätundersökning i 

form av ett utvärderingsformulär från eventen. En enkät är en skriftlig kommunikation som kan 

användas för att på ett enkelt sätt nå många personer för att samla in information. Till skillnad 

mot intervjuer behöver forskaren inte själv närvara vilket sparar mycket tid. (Ejvegård, 2009, 

s.55ff) 

Utvärderingsformulären i enkätundersökningen delas ut till kunder vid deltagande på seminarier 

eller webbseminarie. Detta gör vi för att erhålla feedback direkt efter avslutat event.  

Beskrivning:
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Den kvantitativa undersökningen kommer att ge oss dataunderlag för vilka val kunderna gjort 

men för att analysera och förstå varför de valt som de valt dvs. seminarium eller 

webbseminarium så har vi valt att också göra en kvalitativ undersökning med intervjuer. 

2.2.2 Kvalitativa frågeställningar 

Den kvalitativa delen syftar till att få en djupare förståelse för varför deltagarna väljer olika 

alternativ samt hur de upplever ett seminarium eller ett webbseminarium i marknadsföringssyfte. 

Intervjuerna och enkätundersökningen syftar också till att fånga eventuella utvecklingsområden 

för eventen då IT bolaget eftersträvar att möta samt helst överträffa kundernas förväntningar på 

dessa event. Vi vill också få insikt hur de olika eventen påverkar kundernas syn på IT bolaget i 

det längre perspektivet och hur det eventuellt skulle kunna vara positivt för IT bolaget även om 

det inte innebär en försäljning direkt. Den kvalitativa studien omfattar ett antal intervjuer. En 

intervju är en muntlig kommunikation med en eller flera respondenter. Intervjufrågorna kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade. Intervjuer är lämpliga att använda när man vill ta reda på 

åsikter, tyckanden, uppfattningar m.m. (Ejvegård, 2009, s.49ff) Intervjuerna är något mindre 

strukturerade än utvärderingsformulären för att fånga upp frågor och aspekter som vi annars inte 

tänkt på. (Bryman, 1997, s.59) 

Vi har intervjuat två personer som deltagit i såväl seminarier som webbseminarier i 

marknadsföringssyfte med utgångspunkt att vara så objektiva som möjligt. Intervjupersonerna 

valdes slumpvis ut i samband med ett seminarium. De fick frågan om de varit med i något av IT 

bolagets webbseminarier också. Därefter genomfördes intervjuerna på plats. Det tog ca 20 min 

att genomföra respektive intervju. Vi såg en eventuell risk i att den intervjuade ville ge en mer 

positiv bild än personen verkligen hade för att inte ge intryck av att vara bakåtsträvare, därför var 

vi extra noga med att verkligen säkerställa att vi gav ett objektivt intryck och var noga med att 

fånga upp och ställa följdfrågor gällande det som upplevts som negativt. (Lantz, 1993, s.26) 

Intervjuerna bandades inte men intervjuobjekten fick validera svaren på plats genom att vi 

återberättade vad de svarat på respektive fråga. Detta gjordes för att försäkra oss om att inga 

missförstånd hade skett vid intervjun. Givetvis skulle fler intervjuer ge en ytterligare stärkt bild 

men vi anser att befintligt intervjuunderlag är tillräckligt inför analysarbetet.  
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2.2.3 Metoder för dataanalys 

Upplägget för utvärderingarna för respektive event bestod i att de tillfrågade fick möjlighet att 

gradera ett antal frågor enligt skalan ”1-5” där 5 var det högsta betyget och 1 det lägsta betyget. 

Samtliga närvarande på både traditionellt seminarium samt webbseminarium fick möjlighet att 

svara på frågorna. Vid de traditionella seminarierna delades en pappersenkät ut vid seminariets 

avslutande. Vid webbseminarierna fanns möjlighet att fylla i en webbenkät vid då seminariet 

avslutades. 

För att kvantitativt mäta resultat från eventen definierade vi ett antal mått som var intressanta för 

att kunna analysera data från eventen. Måtten togs fram utifrån företagets eventprocess. Vi 

definierade följande mätetal och försökte mäta dem för respektive event: 

 Typ av event (storlek) 

 Antal inbjudningar som skickats ut för eventen 

o Antal personliga inbjudningar som skickats ut för eventen 

 Antal anmälda till seminarium 

 Antal anmälda till webbseminarium 

 Antal deltagare på seminarium 

 Antal deltagare på webbseminarium 

 Antal kunder som fick personlig inbjudan och även deltog 

 Antal kvalificerade affärsmöjligheter 

 Antal order från respektive event 

 Orderstorlekar 
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3 Teoretisk referensram 
Teoriavsnittet syftar till att ge en grundläggande teoretisk insikt inom marknadsföringsområdet 

generellt samt marknadsföringskanaler och eventmarknadsföring mer specifikt. Avsnittet ska ge 

en tillräcklig insikt inför analys och slutsatser. 

 

3.1 Marknadsföring 
Marknadsföringsavdelningen har ofta omfattande kontakt med företagets kunder. 

Marknadsföring handlar i grund och botten om att hantera lönsamma kundrelationer. Målet för 

marknadsföringen är tvådelad och syftar till att både attrahera nya kunder genom att utlova ett 

värde till kunder alternativt att utveckla befintliga kunder genom att leverera tillfredsställelse 

(Kotler, 1999, s.5ff). 

Marknadsföring kan också ses som företagsekonomins intäktssida och syftar till att utveckla och 

stärka ett företags position på en marknad. Ett företag erbjuder tjänster eller varor till en marknad 

som syftar att tillgodose kundernas behov (se Figur2). För att kunna arbeta effektivt mot sina 

kunder behöver företag skaffa information om deras behov samt erbjuda varor och tjänster för att 

tillgodose dessa behov (Skärvad, 2004, s.234). Positionering är en viktig sida av ett företags 

marknadsföring som både direkt och indirekt påverkar kundrelationer. Viktigast för hur ett 

företag uppfattas är sannolikt hur det, deras produkter och personal faktiskt agerar. (Axelsson, 

1996, s.168) Positionering kan baseras på viken/vilka målgrupper produkten eller företaget 

primärt riktar sig mot och troligt är att många företag vill uppfattas som innovativa och 

nytänkande. Digital marknadsföring blir också vanligare och vanligare där webbseminarium 

ingår. (Burkitt, 2010, s.13) Att använda sig av webbseminarium kan vara ett sätt att för företag 

att positionera sig i framkant. 

 

 

 

 

 

Figur 2, samspelet mellan företag och marknad (Skärvad, 2004, s.234) 
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3.1.1 Marknadsföringsprocessen 

Marknadsföring kan ses som en arbetsprocess i fem steg (se Figur 3). Marknadsföringsprocessen 

initieras med en marknadsundersökning som följs av strategisk och operativ marknadsföring för 

att sedan avslutas med genomförande samt uppföljning. (Skärvad, 2004, s.237) 

 
 

 
 

Figur 3, Marknadsföringsprocessen (Skärvad, 2004, s.237) 

Syftet med marknadsundersökningen är att identifiera och bedöma affärsmöjligheter genom att 

upptäcka kunders behov och preferenser. Den strategiska marknadsföringen syftar till att 

identifiera framgångsfaktorer inom olika marknadssegment samt positionera produkten eller 

tjänsten. Inom den operativa marknadsföringen så innefattas sedan de åtgärder som ett företag 

vidtar för att sälja produkten eller tjänsten. (Skärvad, 2004, s.237ff) Inom genomförande- och 

uppföljningsfasen handlar det till sist om att företaget ska bedriva sina kampanjer 

kostnadseffektivt samt följa upp för att förstå vilka effekter kampanjerna har haft och vilka 

eventuella justeringar som krävs. Inom alla företag är det viktigt att vara effektiv inom sina 

processer och detta gäller även marknadsföringsprocessen för att företaget ska kunna överleva på 

lång sikt. (Shanling, 2010, s.651) 

3.1.2 Marknadsföringskanaler 

Marknadsföringskanaler är marknadsmedier som transfererar produkter eller tjänster till de 

slutliga kunderna som kan vara både företag och privatpersoner. (Zusman, 1981, s.284) 

Forskning visar att företag som är duktiga på att koordinera sina marknadsföringsinsatser och 

marknadsföringskanaler genererar högre totala vinster än om enskilda kanaler maximeras vilket 

kan leda till suboptimering. (Chintagunta, 1992, s.181) Företag kan kommunicera genom 

flertalet olika kanaler såsom annonsering, personlig försäljning, kampanjer samt Public Relations 

(PR). (Kotler, 1999, s.756)  

 

Annonsering innebär alla betalda annonser för produkter eller tjänster. Det finns flertalet fördelar 

med annonsering som marknadsföringskanal; 
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 Annonsering kan nå flertalet geografiskt spridna konsumenter till en låg kostnad per 

exponering 

 Annonsering tillåter säljaren att repetera budskapet flera gånger och låter den presumtiva 

köparen jämföra budskapet med konkurrenter 

 Storskalig annonsering säger något positivt om säljaren storlek, popularitet samt 

framgång 

 

Personlig försäljning innebär muntlig presentation för en eller flera potentiella kunder i syfta att 

sälja eller bygga relationer. Fördelar med personlig försäljning som marknadsföringskanal är; 

 Personlig interaktion - vilket skapar möjligheter för säljaren att förstå kundens behov 

bättre 

 Relationsskapandet – vilket skapar förutsättningar för djupa och långa engagemang 

 

Kampanjer kan innebära kuponger, tävlingar, erbjudanden som alla har unika kvaliteter såsom; 

 Deras förmåga att attrahera kunders uppmärksamhet samtidigt som företaget ger dem 

information om produkten eller tjänsten vilket i förlängningen kan leda till ett köp 

 Deras uppmuntran genom att ge bättre pris eller ytterligare värde på andra sätt till 

kunderna 

 Deras förmåga att få kunder att ”köpa direkt” jämfört med annonsering som mer riktar sig 

åt att få kunder att köpa överhuvudtaget.  

 

PR innebär att bygga bra relationer med ett företags olika kundgrupper genom att erhålla 

fördelaktig publicitet för att bygga upp ett starkt generellt varumärke. Fördelar kan vara; 

 Ökad trovärdighet 

 Möjlighet att nå kunder som inte säljare kan nå, då kommunikationen mer uppfattas som 

nyheter snarare än reklam 

 

Kommunikationskanaler eller marknadsföringskanaler kan grovt indelas i enkelriktade eller 

interaktiva kanaler. Enkelriktade innebär att en sändare, i många fall ett företag, sänder ut 

information genom en kanal och att mottagaren tar emot informationen och reagerar på den. 

Interaktiva kanaler innebär att sändaren och mottagaren har möjlighet till något samspel eller 
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annat utbyte. (Axelsson, 1996, s.111) Exempel på interaktiva kanaler är samtal direkt mellan två 

personer, mindre event där feedback är möjligt, telefonsamtal eller mail. Exempel på 

enkelriktade kanaler är tidningar, radio och television där sändare och mottagare är frånkopplade 

varandra. 

 

3.1.2 Eventmarknadsföring 

Eventmarknadsföring är ett vanligt inslag i marknadsföringsmixen för flertalet globala bolag och 

är i dagens samhälle en viktig komponent för företag för att uttrycka sig och nätverka med 

potentiella kunder. (Rusescu, 2009, s.63) Själva marknadsföringseventet kan ses som 

presentationsfasen i den personliga försäljningsprocessen och måste behärskas för att väcka 

kunders intresse för produkten eller tjänsten. (Kotler, 1999, s.864) Slutmålet för den personliga 

försäljningsprocessen innebär att en försäljning sker. Inom forskningen antyds det att kunder blir 

mindre och mindre mottagliga av traditionell annonsering (Martensen, 2007, s.283) vilket skapar 

möjligheter för nya kommunikationsmedel, däribland eventmarknadsföring.  

 

 

 
 

Figur 4, Personliga försäljningsprocessen (Kotler, 1999, s.864) 
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Det är viktigt att marknadsföringseventet och företagets varumärke går hand i hand för att skapa 

förutsättningar för att en försäljning ska ske i slutändan. (Martensen, 2007, s.297) Om eventet 

inte lever upp till förväntningarna riskerar således företaget att varumärket påverkas negativt.  

 

3.2 Användandet av informationsteknologi inom marknadsföring 
Informationsteknologin skapar förutsättningar för interaktiva relationer mellan företag och 

kunder, men också i flödet mellan företag och företag. (Eriksson, 1999, s. 57) Forskning inom 

området antyder att skapandet av en spännande och interaktiv miljö online skapar förutsättningar 

för företag att interagera på ett positivt sätt med sina kunder. (Novak, 2000, s.22ff) 

 

3.3 Nyckeltal och mått inom marknadsföring 
För att kunna bedöma företags utveckling och där inkluderat marknadsföring är det viktigt att 

mäta olika delområde inom marknadsföringen för att kunna analysera utfallet av insatser och i 

förlängningen justera eventuella marknadsföringsåtgärder. I analysarbetet är det betydelsefullt att 

inte bara titta på det enskilda nyckeltalet eller mätetalet utan se till helheten för att förstå och 

analysera viktiga samband som ligger bakom den totala utvecklingen. (Carlsson, 2004, s.110). 

Det är även viktigt inom marknadsföringen att ha ett långsiktigt perspektiv istället för ett 

kortsiktigt vilket skulle kunna hindra nyinvesteringar etc. (Aaker, 2008, s.98) Det kan inom 

marknadsföringsområdet vara svårt att alltid se en direkt koppling mellan kostnaden för t.ex. en 

reklamkampanj och den direkta vinsten från samma kampanj men genom att mäta och försöka 

förstå finns en hel del lärdom och samband att utvinna. Det kan speciellt i industriell 

marknadsföring vara svårt att mäta marknadsföringen eftersom säljcykeln ofta är väldigt lång. 

(Hosford, 2007, s.14) Då forskning inom marknadsföringsområdet antyder att 

marknadsföringsinsatser kan få positiva effekter, till exempel ökad försäljning under en väldigt 

lång tid efter själva insatsen (Dekimpe, 1995, s.18) är det viktigt för företag att förstå just vilka 

insatser som skapar dessa positiva effekter. 

Ett företags verksamhet är alltid förknippad med en resursanvändning i form av personal 

och/eller kapital. Ett företags primära mål är att skapa ett överskott, dels för att täcka kostnaderna 
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för resursanvändningen, och dels för att kompensera för den risk som företaget utsätter sig för.  

(Carlsson, 2004, s.111)  

Inom marknadsföring finns det ett flertal områden som ofta mäts. Olika kampanjer som företag 

genomför kanske har olika mål där inte den själva försäljningen är det primära målet i 

kampanjen. Det handlar om inte bara om finansiella mått utan även hur många kunder företaget 

når. Andra marknadsföringsmått kan vara ”uppmärksamhetsmått” - som syftar till att göra 

kunder uppmärksamma på att en ny produkt lanserats där ett exempel kan vara en annons som 

berättar att ett möbelföretag lanserar en ny möbelserie samt ”efterfrågemått” - som syftar till att 

skapa en direkt efterfrågan där ett exempel är ett utskick från en elektronikåterförsäljare med 

kampanjvaror. Företag som förstår och mäter sina marknadsföringsaktiviteter har en stor fördel 

gentemot de som inte gör detta. (Woodburn, 2006, s.64) Att kunna mäta sina 

marknadsföringsaktiviteter skapar möjligheter till att ta fram businesscase för olika typer av 

kampanjer, event eller andra aktiviteter där intäkter och kostnader och deras samband tydliggörs.  
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4 Empiri 
I detta kapitel beskriver vi de event som vi undersökt där vi förklarar vad respektive event 

innehållit, hur inbjudningar har distribuerats samt vilket resultat vi erhållit från respektive event. 

4.1 Resultat från seminarier och webbseminarier 
Under 2010 genomförde det studerade IT bolaget ett antal kundevent mot större företagskunder i 

marknadsföringssyfte. Historiskt har de genomfört seminarier runt om i Sverige men med stor 

övervikt i Stockholm då företaget är baserat där.  

IT bolaget har börjat prova att genomföra allt fler webbseminarium istället för, eller som 

komplement till, seminarier. Nedan har vi sammanställt resultatet från tre olika kundaktiviteter 

där kunderna har haft möjlighet att välja om de vill få informationen som ett seminarium eller 

genom webbseminarium. Det är tre olika typer av innehåll för respektive event och eventen har 

ägt rum vid olika tidpunkter under 2010. Även andra faktorer har redovisats som kan påverka 

resultaten, t.ex. hur inbjudan och anmälan har hanterats. 

I detta kapitel finns en sammanställning av de tre första faserna i modellen som beskriv i 

metodkapitlet. 
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4.1.1 Event nr 1, mars 2010 

Typ av event 

 Förhandstitt på av en produkt som snart skall lanseras. 

 Eventet har hållits som både seminarium samt webbseminarium. Kunden har själv fått 

välja form. 

 Seminariet är ett frukostseminarium med enklare frukost innan seminariet börjar. 

 Ca två timmar långt på seminariet och 1 timme långt för webbseminarium. Samma 

innehåll då webbseminariet gick snabbare att genomföra med samma mängd information. 

 Eventet hade endast talare från IT bolaget. Inga kunder eller andra externa talare på scen. 

Inbjudning 

 Inbjudan gick ut till 7000 kunder från ett register som tillhörde målgruppen för denna 

produkt. 

 Kunderna fanns spridda över hela Sverige. Urvalet baserades på storlek på företaget. 

Stora företag var målgruppen. 

 Ett mindre antal kunder fick personlig inbjudan, ca 40 st. Det var till kunder som IT 

bolaget kände personligen samt att det var till personer som de visste var intresserade av 

just denna produkt. 

 Anmälan var enkel att fylla i och tog endast några få sekunder att fylla i. 

 Inbjudan gick ut sex veckor innan seminariet och webbseminarier skulle genomföras. 

Resultat 

 105 anmälda till seminarium och 270 anmälda till webbseminariet. 

 80 deltagare på seminarium och 140 deltagare på webbseminariet. 

o Ca 75 % deltagandegrad av anmälda till seminariet men endast 50 % till 

webbseminariet. 

 6 bokade kundmöten kunde mätas som en direkt konsekvens av aktiviteten. Enligt vår 

modell kan dessa bokade möten ses som steget mellan fas 2 (eventet) och 3 (kundmötet) 

men att fas 3 inte riktigt påbörjats än, dvs. att mötet genomförts. 

 Av de som fick personlig inbjudan deltog 40 %. 
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4.1.2 Event nr 2, oktober 2010 

Typ av event 

 Visa en lösning som bygger på ett antal produkter. 

 Lösningen uppfattas ofta som mer värdefull än produkterna i sig men riktar sig istället till 

en mindre målgrupp än vad en produkt gör. Med en produkt kan man bygga en lång rad 

lösning, vid detta tillfälle visades en av dem. 

 Eventet har hållits som både seminarium och webbseminarium. Kunden har själv fått 

välja form. 

 Seminariet är ett frukostseminarium med enklare frukost innan seminariet börjar. 

 Ca två timmar långt på seminariet och 1 timme långt för webbseminariet. Samma 

innehåll då webbseminariet gick snabbare att genomföra med samma mängd information. 

 Eventet hade endast talare från IT bolaget. Inga kunder eller andra externa talare på scen. 

Inbjudning 

 Inbjudan gick ut till 7000 kunder från ett register som tillhörde målgruppen för denna 

produkt.  

 Kunderna fanns spridda över hela Sverige. Urvalet baserades på storlek på företaget. 

Stora företag var målgruppen. 

 Inga kunder fick personlig inbjudan. 

 Anmälan var ganska omfattande då mycket information krävdes av kunden för att 

anmälan skulle gå fram. 

 Inbjudan gjordes även via telemarketing. 

 Inbjudan gick ut två veckor innan seminariet och webbseminariet skulle genomföras. 

Resultat 

 4 anmälda till seminarium och 25 anmälda till webbseminariet. 

o Seminariet ställdes in på grund av för få deltagare. 

 9 personer deltog på webbseminariet 

 4 bokade kundmöten kunde mätas som en direkt konsekvens av aktiviteten, inklusive 

telemarketinginbjudningarna och uppföljning. Enligt vår modell kan dessa bokade möten 

ses som steget mellan fas 2 och 3 men att fas 3 inte riktigt påbörjats än, dvs. att mötet 

genomförts. 
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 4.1.3 Event nr 3, december 2010 

Typ av event 

 Stort lanseringsevent för en ny produkt på den svenska marknaden. 

 Produkt inom ett område med stort intresse inom företagsvärlden. 

 Flera artiklar om produkten i IT-relaterad press innan eventet vilket skapade intresse. 

 Eventet har hållits som både seminarium eller webbseminarium. Kunden har själv fått 

välja form. 

 Seminariet är ett halvdagsevent från frukost till lunch. Webbseminariet var 1 timme långt 

på eftermiddagen samma dag och visade en sammanfattning av höjdpunkterna av 

seminariet. 

 Både seminariet och webbseminariet innehöll talare från IT bolaget samt från kunder till 

IT bolaget och en extern ”inspirationstalare”. Inspirationstalaren var dock inte med på 

webbseminariet. 

Inbjudning 

 Inbjudningen delades upp i olika faser. Först bjöds ett urval av kunder från deras 

kontaktperson på IT bolaget. I nästa steg gick inbjudan ut till 7000 kunder som sågs som 

målgrupp för denna produkt. 

 Kunderna fanns spridda över hela Sverige. Urvalet baserades på storlek på företaget. 

Stora företag var målgruppen. 

 Inbjudan gjordes även via telemarketing. 

 Den riktade personliga inbjudan gick ut sex veckor innan eventet och den breda gick ut 

cirka 2 veckor senare.  

Resultat 

 Seminariet blev fullbokat tre veckor innan eventet. Då var det 280 anmälda. När 

anmälningarna till seminariet stängdes var det 35 anmälda till webbseminariet. 

Webbseminariet var dock öppet för fler anmälningar och totalt anmäldes knappt 100 

personer till webbseminariet. 

 240 personer deltog på seminariet och 80 på webbseminariet. 

 Vi har i skrivande stund inte kunnat mäta antal kundmöten som en direkt konsekvens av 

aktiviteten, inklusive telemarketing-inbjudningarna och uppföljning. 
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4.2 Utvärderingar från seminarium och webbseminarierna 
Vid de tre seminarierna och webbseminarierna så ställdes följande frågor. Kunderna fick 

möjlighet att ge betyg från 1-5. Frågorna löd: 

1. ”Uppfyllde detta seminarium dina förväntningar?”  

2. ”Hur upplevde du framförandet?” 

 

Vi valde endast att ställa två frågor då vi fick veta från IT bolaget att fler tenderar att svara desto 

färre frågor det var. IT bolaget hade genom egna studier inom området kommit fram till detta 

och rådde oss att försöka ställa så få frågor som möjligt då svarsfrekvensen brukade gå upp 

betydligt då.  
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Utvärderingar från seminarie och webbseminarie nr 1 (tabell1) 

 

Fråga 

Snittbetyg 

seminarium 

Snittbetyg 

webbseminarie 

Antal svar 

seminarium 

Antal svar 

webbseminarie 

”Uppfyllde detta seminarium dina 

förväntningar?” 3,8 3,6 61 111 

”Hur upplevde du framförandet?” 4,2 3,9 61 111 

 

Utvärderingar från seminarie och webbseminarie nr 2 (tabell 2) 

 

Fråga 

Snittbetyg 

seminarium 

Snittbetyg 

webbseminarie 

Antal svar 

seminarium 

Antal svar 

webbseminarie 

”Uppfyllde detta seminarium dina 

förväntningar?”  inställt 3,5 inställt 6 

”Hur upplevde du framförandet?” inställt 3,9 inställt 6 

 

 

Utvärderingar från seminarie och webbseminarie nr 3 (tabell 3) 

Fråga 
Snittbetyg 

seminarium 

Snittbetyg 

webbseminarie 

Antal svar 

seminarium 

Antal svar 

webbseminarie 

”Uppfyllde detta 

seminarium dina 

förväntningar?”  

4,4 3,9 85 70 

”Hur upplevde du 

framförandet?” 
4,3 3,9 85 70 
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Sammanställning av resultat i matris (tabell 4): 

 

 Månad Storlek Inbjudna Antal 

seminariu

m 

Antal webb-

seminarium 

Seminarium 

/webbseminarium 

utvärdering fråga 

1 

Seminarium/ 

Webbseminarium 

utvärdering fråga 

2 

Antal affärs-

möjligheter 

Event 

nr 1 

mars medel 7000 80 140 3,8/3,6 4,2/3,9 6 

Event 

nr 2 

oktober litet 7000 inställt 9 inställt/3,5 inställt/3,9 4 

Event 

nr 3 

december stort 7000 240 80 4,4/3,9 4,3/3,9 Vet ej 

 

 

4.3 Intervjuer 

För att få en djupare uppfattning om hur deltagarna uppfattar ett seminarium som hålls genom ett 

webbseminarie har vi intervjuat två slumpvis valda personer som deltagit i såväl seminarium 

som webbseminarium från IT bolaget. 

Vi ställde en rad frågor för att få reda på hur de upplevde ett webbseminarium jämfört med de 

traditionella seminarierna, om budskapet gick fram lika bra, vad det fanns för fördelar och 

nackdelar, vad som krävs för att ett webbseminarie ska bli så bra som möjligt mm. 

4.3.1 Intervju nr 1 
Hur väl tar du till dig informationen på ett webbseminarie jämfört med ett traditionellt 

seminarium? 

Jag tycker att det fungerar mycket bra. Så länge ljud och bild håller hög kvalitet så brukar det 

inte vara några problem. Sedan beror det givetvis till stor del på hur bra de som presenterar är, 

fast det kan ju även vara dålig presentation på ett traditionellt seminarium. 

Vad är för- och nackdelar med traditionellt seminarium jämfört med webbseminarium? 

Svårt att se några direkta fördelar med webbseminarium förutom den uppenbara, att man inte 

behöver resa. Att slippa resan sparar mig tid. Om det är en lång resa kanske webbseminarium är 
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enda alternativet. Det är svårare med en dialog genom webbseminarium om det är många som 

deltar. Ibland kan det bli livligt om man inte stänger av ljudet på deltagare som har stökigt i 

bakgrunden. 

Vilken typ av innehåll passar bäst för respektive aktivitet? 

Envägskommunikation funkar lika bra på båda. Då kan man lika gärna ha webbseminarie och 

slipper resan. Ska man ha workshop eller dialog eller om man ska lära känna varandra är det ofta 

bättre att ses öga mot öga.  

Vad föredrar du? 

Jag föredrar att gå på seminarium live men webbseminarie är bra komplement om man inte har 

något alternativ. Jag tycker det är trevligt att ses lite innan, fika och snacka lite utanför själva 

seminariet. Då får jag möjlighet att ställa mina frågor som jag inte vill ställa inför alla andra. 

Vad ska de som håller webbseminarier tänka på? Vad är det som gör att det blir ett bra eller 

dåligt seminarium som hålls som en webbseminarium? 

Det är viktigt att de är väl förberedda. De måste prata extra tydligt och tänka extra mycket på att 

alla hänger med. Inte använda massa interna uttryck och förkortningar. Måste även göra pauser 

för att öppna upp för frågor. Det är något som ofta glöms bort. 

 

4.3.2 Intervju nr 2 

Hur väl tar du till dig informationen på ett webbseminarie jämfört med ett traditionellt 

seminarium? 

Jag tycker det fungerar mycket bra. Tycker inte det är någon skillnad på seminarium eller 

webbseminarium. 

Vad är för- och nackdelar med traditionellt seminarium jämfört med webbseminarium? 

Man missar visserligen den sociala delen i på ett webbseminarium men att slippa resan väger upp 

det med hästlängder. En webbseminarie är ofta enda möjligheten för mig att få den här typen av 
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information eftersom jag är väldigt upptagen och inte kan hålla på och åka runt på en massa 

seminarier stup i kvarten. 

Vilken typ av innehåll passar bäst för respektive aktivitet? 

Ett möte mellan två personer är alltid bättre att ses men annars tycker jag man kan ha 

webbseminarium eller videokonferens istället. Det får inte helt ersätta personliga möten men jag 

tycker vi borde ha mycket fler webbseminarier, speciellt när det är utbildningar, 

produktinformation och liknande som det brukar vara på de här eventen. 

Vad föredrar du? 

Webbseminarium. 

Vad ska de som håller webbseminarier tänka på? Vad är det som gör att det blir ett bra eller ett 

dåligt seminarium som hålls som ett webbseminarium? 

Det märks när det är någon som inte är van att hålla ett webbseminarie. Det är ofta stökigt, tar 

lång tid innan mötet kommer igång, svårt få tyst på alla mm. Det är en annan teknik att sitta och 

prata själv utan någon dialog som man ofta gör på ett webbseminarium. Därför gillar jag när det 

är två eller flera som har ett webbseminarie tillsammans. Det blir trevligare att lyssna på. Sedan 

är det bra om man får möjlighet att ställa frågor. Antingen att man sätter av tid att få ställa frågor 

alternativt att man får skriva in frågor som de kan besvara under mötets gång.  
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5 Analys 
 

Vi har undersökt tre olika kundevent som ett IT bolag arrangerat för sina kunder. Det har varit tre 

olika typer av event om man ser till innehållet. Ett stort lanseringsevent, ett medelstort event och 

ett litet event kring ett specifikt lösningsområde som endast attraherar en mindre målgrupp. Vid 

alla tre tillfällen har kunderna haft möjlighet att välja om de ska delta på ett seminarium eller om 

de vill vara med via ett webbseminarie. Det har alltid varit samma inbjudan där kunderna kan 

välja om de vill gå på ett traditionellt seminarium eller ett webbseminarie. 

För att diskutera olika alternativ för företaget har vi valt att diskutera utifrån att de tre olika 

alternativ IT bolaget har när ett event ges. 

Alternativ 1 – endast webbseminarium hålls 

Alternativ 2 – endast traditionellt seminarium hålls 

Alternativ 3 – både webbseminarium och traditionellt seminarium hålls 
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Figur 5, Schematisk beskrivning av olika seminariealternativ 

 

Alternativ 1 verkar vara ett bra alternativ för företaget att använda vid mindre event då företaget 

inte gör en större lansering. Webbseminarier är en kanal som av flera marknadsförare anses vara 

den näst effektivaste kanalen efter det personliga mötet (Clegg, min´s b2b, 2010). En av 

fördelarna med att hålla webbseminarier är att det också visar att företaget sysslar med 

innovativa aktiviteter vilket skulle kunna vara stärkande för företaget varumärke. En stor fördel 

med ett webbseminarium är att det inte finns ett begränsat antal som kan deltaga på eventet. 

Dock minskar möjligheten till interaktion med ett väldigt högt antal deltagare och det blir svårare 

att ställa frågor och få dessa besvarade om antalet åhörare är väldigt stort. Vid event 1 och event 
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2 som hållits har det visat sig att antalet anmälda till webbseminarium är 3-4 gånger så många 

som anmält sig till traditionellt seminarium. Baserat på intervjuer och dessa iakttagelser 

förefaller det att individer tycker att det är enklare att vara åhörare på ett webbseminarium då det 

inte innebär restid etc. Vi har dock sett att åhörare som anmält sig till webbseminarier i högre 

utsträckning hoppar av och inte närvarar vid själva sändningen jämfört med deltagare som 

anmält sig till fysiska seminarier. För IT bolaget tror vi att detta bör undersökas vidare för att 

förstå hur man kan nå en högre grad av fyllnad på webbseminarierna. För att öka antalet 

deltagare på webbseminarierna anser vi att IT bolaget ytterligare bör förfina förarbetet i 

behovsanalysen i försäljningsprocessen (Kotler, 1999, s.864) för att öka andelen som faktiskt 

kommer närvara på dessa webbseminarier. Det kan finnas en risk i att skicka ut för många 

inbjudningar till personer som inte kommer då de inte är intresserade av en produkt. Dessa 

inbjudningar kan då tolkas som spam av de potentiella kunderna vilket kan få en negativ effekt 

för företaget.  

Alternativ 2 tror vi kan vara värdefullt ur ett relationsskapande perspektiv då de som är inbjuda 

till ett seminarium och väljer att deltaga får en högre grad av personlig interaktion jämfört med 

Alternativ 1. För industriell marknadsföring anses personliga möten vara den allra effektivaste 

kanalen (Clegg, min´s b2b, 2010). Både Alternativ 1 och Alternativ 2 kan ses som interaktiva 

kanaler (Axelsson, 1996, s.111) men graden av interaktivitet tenderar att bli högre vid ett 

traditionellt seminarium då kunderna kan kommunicera med företaget inte bara under själva 

eventet utan även runt själva eventet. Ur det perspektivet finns det fördelar med Alternativ 2. En 

nackdel med Alternativ 2 är givetvis att kunder som ej kan närvara fysiskt inte får möjlighet att 

komma. 

Alternativ 3 ger alla kunder möjligheten att välja den kanal som passar kunden bäst. Dock kan 

det finnas vissa begräsningar för företaget att hålla både ett webbseminarium och ett seminarium 

på samma sätt då formatet inte kan anpassas fullt ut. Det kan finnas situationer inom exempelvis 

ett traditionellt seminarium där en diskussion tar fart och det kan finnas svårigheter att återge 

diskussionens fulla dynamik genom ett webbseminarium om flertalet av diskussionsdeltagarna 

sitter i publiken. Kunder som lyssnar till seminarium ger ett lite lägre snittbetyg än de som 

deltagit på ett fysiskt seminarium. Skillnaden är dock förhållandevis liten med några få tiondelar 

till förmån för traditionellt seminarium. 
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Inom marknadsföringsprocessen som vi beskrivit den i vårt teoriavsnitt är den sista fasen 

uppföljning av aktiviteterna eller eventen i vårt fall.  (Skärvad, 2004, s.237). 

Uppföljningsmässigt tror vi att IT företaget ska försöka nyttja de som deltager på 

webbkonferensen i större utsträckning och eventuellt svara på frågor under pågående 

webbkonferens för att säkerställa att eventen är kvalitativa och informativa. Detta skulle innebära 

att en viss uppföljning sker under själva genomförandet av aktiviteten och kan man koppla ihop 

dessa faser till en viss del tror vi att företaget kan förstå sina kunder ännu mer och i slutändan 

skapa ännu fler möten som i förlängningen förhoppningsvis leder till försäljning av företagets 

produkter. Företaget tror vi också kan vara betjänta av detta inför nya event då de kan analysera 

vilka kunder och varför de tyckte olika moment var bra i eventen. I den personliga 

försäljningsprocessen som vi beskrivit i vårt teoriavsnitt innehåller fasen ”göra förarbete” en 

behovsanalys och vi tror att denna analys kan bli djupare då företaget har en bättre uppföljning 

och kartlägger kundernas intryck där. 
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6 Slutsats 
 

Den första slutsatsen vi drar är att ju större eventet är ju mer fler kunder är måna om att anmäla 

sig till seminariet istället för webbseminarium. Exempelvis kunde vi se en stor majoritet välja att 

delta på det fysiska seminariet i samband med lanseringseventet, det största av alla event. Om vi 

ser till det minsta eventet som riktar sig till den minsta målgruppen så är förhållandet det 

motsatta. IT bolaget fick till och med ställa in seminariet då det var för få anmälda och enbart 

hålla ett webbseminarium. 

Den andra slutsatsen vi drog var att vi kunde se ett visst övertag för seminarium jämfört med 

webbseminarium när det kommer till utvärderingarna. Båda får höga genomsnittsbetyg men det 

är en liten fördel för seminariet vilket gör att vi tror det fysiska möten har vissa fördelar när det 

gäller att förmedla kontakt mellan kund och leverantör. 

Den tredje slutsatsen vi drog baseras främst på intervjuerna. Där tycker vi det finns en positiv ton 

från de som deltagit i webbseminarium. När man väl provat denna form av seminarium så gillar 

man det och vill gärna vara med på fler. De har en avslappnad syn på webbseminarier och ser det 

som ett bra komplement till seminarier. De gillar valfriheten att kunna välja form och de gillar 

möjligheten att inte behöva resa. De ser dock fördelar, mer eller mindre, med kontakten som ett 

seminarium ger. Det kanske inte upplevs som fördelar rent innehållsmässigt med 

webbseminarium men nästan likvärdigt. Att slippa resa och möjlighet att delta vart man än 

befinner sig uppskattas stort. 
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Vi har inte kunnat mäta resultaten genom hela processen som vi beskrev i modellen ovan och i 

inledningen på detta arbete. Det är nästan omöjligt att mäta den totala påverkan ett event har på 

försäljningen. När en kund väl köper produkten någon gång i framtiden så vet kunden troligen 

inte ens själv hur stor påverkan eventet hade som kunden gick på ett år tidigare. Vi tror dock att 

det har stor betydelse för att få upp medvetenheten om en produkt eller lösning med ett event. 

Ofta är det kundens första kontakt med en produkt eller lösning när de ser den på ett event. Hade 

de aldrig fått detta positiva första intryck som de får på eventen, enligt de utvärderingar vi sett i 

denna uppsats, så är chansen betydligt mindre att det till slut skulle bli ett inköp av lösningen. 

Det är inget vi kunnat bevisa med vetenskap men ändå något vi tror oss kunna anta. 

En av våra frågeställningar i inledningen var att undersöka om man kan ersätta eller komplettera 

ett seminarium med ett webbseminarium och i så fall när och hur? Vår forskning har visat att vid 

mindre event så ska man helt ersätta seminarium med webbseminarium. Det är till och med så att 

det inte blir något event alls om man inte erbjuder webbseminarium för att för få anmäler sig. 

Vid medelstora och stora event ska man inte ersätta seminariet med webbseminariet då det 

fortfarande är många som vill gå på seminarium som första alternativ och i vissa fall enda 

alternativ. Istället rekommenderar vi att man kompletterar med webbseminarium på dessa event 
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där det är möjligt. Exempelvis på lanseringseventet så kunde IT bolaget nå ut till en betydligt 

större grupp än om de enbart hade arrangerat ett seminarium. Seminariet blev fullsatt men med 

webbseminariet kunde fler kunder få samma information ändå. Samma sak gällde för de kunder 

som inte kunde eller ville delta på seminariet och som hellre ville delta på webbseminariet. De 

fick nu information om den nya produkten vilket de troligen inte fått utan ett webbseminarium. 

Det är lätt att dra många positiva slutsatser kring webbseminarium med alla sina fördelar med 

minskat resande, att fler kan delta och enkelheten med att följa ett seminarium från sin PC, vart 

man än befinner sig. Det är även ett billigt sätt för de som genomför webbseminariet. Allt detta 

tillsammans gör att vi tror webbseminarier kommer att öka men vi tror inte att det helt kommer 

att kunna ersätta de traditionella seminarierna. Med den nya tekniken som kan ge oss 

webbseminarier handlar det istället hur man lägger upp sin strategi kring marknadsföringskanaler 

och väljer rätt form och kombination vid rätt tillfälle.  

Vi får heller inte glömma att alla inte känner sig helt bekväma med den nya tekniken som 

webbseminarier är. Vi har studerat ett IT bolags kunder och många av åhörarna är personer från 

IT avdelningar. Ska man rikta sig till andra målgrupper är sannolikheten stor att mognaden inom 

informationsteknologi är lägre. 

 

6.1 Andra faktorer som kan ha spelat in på resultat 
Det finns även en rad andra faktorer som kan ha spelat in i resultaten annat än den planerade 

storleken på eventen. Följande faktorer spelar troligtvis in; 

 Hur tydligt det uppfattas av mottagaren till inbjudan att det finns två alternativ att delta. 

 Tidpunkt, är det en hektisk period eller inte, dvs. hur mycket tid har kunderna att delta på 

externa aktiviteter som ett event? 

 När inbjudan skickades ut. Om det är nära inpå ett event är det ofta svårt att boka av den 

tid det tar för att delta. Däremot kan det vara lättare att vara med via webbseminarie. Med 

kort varsel så har vi sett vissa antydningar på att andelen som väljer webbseminarie ökar i 

förhållande till traditionellt seminarium. (Detta var inte något som bevisats i denna 

avhandling men som ändå är värt att påpeka) 
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 Om någon kontaktat kunden personligen så har denne ofta förespråkat för att kunden 

skall komma på seminariet så att de kan träffas där. Hur mycket detta påverkat resultatet 

har vi inte kunnat mäta. 

 Det var olika ämnen som berördes vid respektive tillfälle. Intresset för respektive ämne 

bör spela stor roll på resultaten. 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Vår forskning har hjälpt oss dra en rad slutsatser. Däremot behöver man undersöka betydligt fler 

event av liknande slag för att kunna dra mer långtgående slutsatser. Man bör även undersöka 

nedanstående för att få en bättre förståelse för när och mot vilka målgrupper det är lämpligt att 

använda sig av webbseminarier: 

 Vad blir resultaten av motsvarande undersökning i andra branscher? 

 Bättre samt djupare jämförelse gällande utformning av inbjudan; 

o Hur påverkar positioneringen av inbjudan de olika alternativen för webbseminarie 

respektive traditionellt seminarium? 

 Jämföra distribution av inbjudan, ex skillnader med post, email eller personlig inbjudan. 

o Vilket sätt att bjuda in lockar flest deltagare och vilket är mest kostnadseffektivt? 

o Vill olika målgrupper ha inbjudan på olika sätt? 

 Hur skulle resultaten se ut inom olika målgrupper? 

o Baserat på ålder. Är olika åldersgrupper mer eller mindre angelägna att delta i 

webbseminarium? Kan man se skillnader; 

o Baserat på kön? 

o Baserat på ursprung? 

o Baserat på IT mognad? 

o Baserat på roller inom ett företag, tex VD, IT-chef, kollektivanställd etc.? 

o Hur många % av respektive målgrupp tappar man om man enbart använder sig av 

webbseminarium? 

o Hur många fler i respektive målgrupp får man om man erbjuder 

webbseminarium? 

 Göra upprepade studier på ett större underlag än de tre event som vi genomfört. 
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 Forska vidare kring hur seminarium och webbseminarium påverkar försäljningen. Det var 

något vi satt upp som mål i början av detta arbete men som vi inte lyckades mäta. 

 Forska mer kring hur man på bästa sätt går från fas två till fas tre i modellen och om det 

är några skillnader mellan seminarium och webbseminarium. 

 Forska mer kring ROMI (Return on Marketing Investment). Vilken form av 

marknadsföringskanal ger högst avkastning/antal deltagare/försäljning etc.? 
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