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Student recruitment is a subject that seems to be forgotten in the theory of event communication. Yet 

the area has some specific reoccurring features. Our purpose was to examine these specific features 

and how to work with these in the best way, and also see how to get the most out of the event 

communication to the young at events and fairs. Special features we have looked at are the student 

ambassadors and their impact, the meaning of a give-away and also if there are any essential factors to 

get in contact with the young at fairs and events, and if new technology had an important role to play 

in the area. 

 

Our research has been inductive, and therefore, we have created our own theory and reflected it to the 

larger topic of event communication and its theories. Our research method has been triangular, both 

quantitative and qualitative; interviews with those who work with student recruitment, and surveys to 

young people in upper secondary school. 

 

Our study showed the importance of student ambassadors and their specific task to be nice, friendly 

and outgoing. In comparison, the give-away isn’t as important. It mainly has a remembering function 

and can also make interaction easier. We also found that different events are needed to fill different 

requirements, meanings and purposes. Information is also important; both to create awareness about 

the events and fairs, but also information at the event and fairs. This information should first and 

foremost be through a course catalogue, but also information about the school and the life as a student 

is important. Regarding to new technology it has a secondary meaning, and shouldn’t be over-

emphasized. 
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1. INLEDNING 

Detta inledande kapitel ger en bakgrund till kommunikationsämnet för att läsaren ska få en 

grundförståelse inför läsningen av C-uppsatsen. Denna följs av en problemdiskussion som mynnar ut i 

våra forskningsfrågor, vilken sedan utvecklas i syftet. Till sist så beskriver vi våra avgränsningar samt 

förklarar uppsatsspecifika begrepp. 

1.1 Bakgrund 

Att förklara kommunikation är inte det lättaste. Dahlqvist och Linde (2005:11) uttrycker sig såhär: 

”Forskare har skrivit hyllmeter efter hyllmeter med definitioner på kommunikation, och teorierna om 

hur kommunikation går till är många.” (Dahlqvist & Linde, 2005:11). Sådana hyllmetrar har vi inte 

plats för här och förklarar därför begreppet knapphändigt. Dahlqvist och Linde (2005:11ff) menar att 

det i korthet handlar om överförandet av meddelanden, och att detta kan försvåras av olika sorters 

brus, det vill säga störande inslag i kommunikationen. De understryker dock, liksom även vi vill göra, 

att detta är ett mycket enkelt, basalt och menar att kommunikation egentligen är en mycket komplex 

process på detaljnivå, och att det skiljer sig väldigt mycket mellan olika sorters kommunikation. 

 

Eventkommunikation som denna uppsats främst behandlar, kallas också Eventmarknadsföring. 

Eventkommunikationen etablerades enligt Lanner och Söderberg (2006:15ff) under andra halvan av 

1990-talet. Det var i början stora jippon, spektakulära och häftiga, men många utan någon egentlig 

tanke bakom. Branschen tog därför stryk under de mer knapra åren i början av 2000-talet då de flesta 

vände sig till mer traditionell marknadskommunikation. Idag så har man samlat på sig mer kunskap 

om eventkommunikation vilket gör att det är lättare att kommunicera på rätt sätt, detta innebär att 

eventkommunikationen inte alltid måste vara spektakulär och häftig för att få ett genomslag. Lanner 

och Söderberg (2006:17) menar att det som idag definierar eventkommunikation är: ”ett medvetet val 

av plats, ett uppenbart syfte med mötet och en tanke om att budskapet ska leva vidare också efter 

mötet. ” (Lanner & Söderberg, 2006:17). 

1.2 Problemdiskussion 

Eventkommunikation är ett stort område. När det gäller strategisk studentrekrytering så är 

eventkommunikationen grunden för detta. Inriktad forskning och teori på det specifika området 

studentrekrytering verkar dock inte finnas, det är ett bortglömt kapitel inom eventkommunikation. 

Utan tydliga hänvisningar till detta kan det därför tyckas att man famlar i blindo. 

Utbildningsevenemangen hos olika högskolor och universitet har dock ändå många återkommande och 



6 

 

liknande inslag som studentambassadörer
1
, give-aways

2
 och aktiviteter. Det finns dock inte någon 

målgruppsanpassad eller situationsinriktad teori för oss att finna om dessa grepps överlägsenhet eller 

genomslagsförmåga. All denna brist på egentliga hänvisningar mynnar ut i vårt syfte och vår 

forskningsfråga nedan. 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka de specifika särdrag som studentrekryteringsevent och utbildningsmässor 

har och hur man bör arbeta med dessa på bästa sätt. Med detta menas att med hjälp av intervjuer och 

enkäter undersöka hur man bör gå till väga för att få ut så mycket som möjligt av sin kommunikation 

till unga i samband med studentrekryteringsevent och utbildningsmässor. Detta inkluderar att 

undersöka om det finns något inslag i kommunikationen som kan sägas vara mycket viktigt och om 

det finns något som kan sägas vara mindre viktigt. Vi förhåller oss alltså inte till färdig teori utan 

arbetar induktivt med eget teoriskapande. 

1.3.1 Frågeställningar 

Hur, och med hjälp av vad, kan en högskola eller ett universitet på studentrekryteringsevent och 

utbildningsmässor kommunicera med dagens unga på ett bra sätt? 

 

Med det som grund så är det naturligt för oss att vidare ställa frågor så som: 

 Hur stor inverkan har studentambassadörer på dagens unga vid studentrekryteringsevent och 

utbildningsmässor?  

 Är give-aways i samband med studentrekryteringsevent och utbildningsmässor verkningslösa 

eller har de en viktig inverkan på rekryteringen? 

 Finns det någon faktor som är essentiell för att få kontakt med ungdomarna vid 

studentrekryteringsevent och utbildningsmässor och hur kan ny teknik ha, eller inte ha, en del 

i detta? 

1.4 Avgränsningar 

Vår avgränsning är redan angiven i vår frågeställning men kan förklaras ytterligare. Detta handlar om 

de unga. Vi inser att det inte bara är unga som till exempel gymnasieelever som söker till högskolor 

och universitet, utan att även äldre gör detta. Den främsta eventkommunikationen i studentrekrytering 

är dock riktad till just gymnasieelever, med informationspass och mässor på skolor, samt större mässor 

i de större städerna. Vi har därför valt att inrikta oss på eventkommunikation till unga i koppling till 

strategisk studentrekrytering, men möjlighet att via samma kanal nå fler målgrupper kommer till viss 
                                                                         
1
 Detta begrepp förklaras under avsnittet 1.5 Ordförklaringar 

2
 Detta begrepp förklaras under avsnittet 1.5 Ordförklaringar 
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del att behandlas. Vår forskning har en tydlig regional anknytning, på grund av begränsade resurser, 

och kan därför även sägas ha en avgränsning regionalt till Kalmar med omnejd samt Visby med 

omnejd. Avsnittet 2.9 Urval beskriver mer specifikt hur dessa avgränsningar gjorts.  

1.5 Ordförklaringar 
 

Utbildningsmässor/ Studentrekryteringsmässor/Mässor 

Mässor är anordnade evenemang där det är fler än en utställare inom samma tema.  

Utbildningsevent/ Studentrekryteringsevent/Event 

Inbegriper alla de övriga evenemang en skola marknadsför sig via som inte är mässor.  

Utbildningsevenemang/Evenemang 

Ett begrepp vi använder som samlingsnamn på mässor och event.  

Studentambassadör 

En student som arbetar för högskola/universitet och marknadsför och informerar om denna vid 

utbildningsevenemang.  

Give-away 

Detta är en reklamprodukt eller profilprodukt, en liten gratis sak man ofta får med sig från evenemang 

och som bär utställarens logotyp. 

Mobiltagg 

En streckkod i två dimensioner som man fotograferar med sin mobiltelefon, vilket sedan ger tillgång 

till länkat material via mobilsurf.  

Monter 

Området man ställer ut eller informerar i kallas monter eller monterområde. Montern kan sägas vara 

ett provisoriskt rum som kan variera i storlek och utförande. 

1.6 Utbildningsevenemang 

1.6.1 Event 

Öppet hus 

Öppet hus har olika betydelser för olika högskolor och universitet. På Högskolan i Kalmar är Öppet 

Hus när presumtiva studenter får besöka högskolans lokaler under en dag och få se hur dessa ser ut, ta 

del av specifika föreläsningar samt har en chans att få mer information om högskolan i helhet. 

 

Lastbilsturnén 
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Lastbilsturnén inbegriper en inredd lastbil som Högskolan i Kalmar åker runt med till olika 

gymnasieskolor och parkerar utanför dessa. I och utanför lastbilen kan man sedan prata med 

studentambassadörer och få information och give-aways. 

Sommaröppet 

Sommaröppet är en specifik inbjudan till första-, andra- och tredjehandsväljare att besöka Högskolan i 

Kalmar för att få mer information om programmen, skolan och staden. 

Event på Stan 

Högskolan i Kalmar tar lastbilen från lastbilsturnén och ställer sig i city för att prata med och 

informera allmänheten om dess verksamhet. 

Hultsfredsfestivalen 

Högskolan i Kalmar har på festivalen en monter med information, aktiviteter, tävlingar och give-

aways. 

Kalmar Stadsfest 

Under Kalmar Stadsfest så har Högskolan i Kalmar en monter med information, aktiviteter, tävlingar 

och give-aways. 

1.6.2 Mässor 

Mässor på skolor 

Gymnasieskolor håller ofta egna arrangerade mässor där de bjuder in högskolor och universitet. Dessa 

mässor är alltså specifika för skolan där de anordnas. 

De stora mässorna (bland annat Saco) 

Det finns tre stora studentrekryteringsmässor som hålls under hösten, Saco-mässorna i Stockholm och 

Malmö, samt Kunskap och Framtidsmässan i Göteborg. 

Victoriamässan 

Högskolan i Kalmar har en monter med information, aktiviteter, tävlingar och give-aways under 

Kronprinsessans födelsedag. Detta är ej endast en utbildningsmässa. 

Övriga mässor 

Det finns även utbildningsmässor som arrangeras av lokala föreningar eller kommuner. Dessa riktar 

sig ofta till hela allmänheten i området. 
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2. METOD 

Enligt Østbye, Knapskog, Helland och Larsen (2003:13) så är metod något som på ett systematiskt 

sätt används för att komma fram till ny kunskap. De menar att metod används för att på ett tydligt sätt 

redovisa forskningens arbetsprocess. Backman (1998:37) instämmer med Østbye et al. och menar att i 

metodavsnittet ska det totala tillvägagångssättet i forskningen redovisas, vilket vi också följande gör. 

2.1 Hermeneutik och Positivism 

Halvorsen (1992:14) beskriver hermeneutiken som tolkningslära. Han menar vidare att hermeneutiken 

avvisar det naturvetenskapliga forskningsidealet och upphöjer det samhällsvetenskapliga eftersom han 

menar på att det är skillnad mellan fysiska och sociala fenomen.  I vår undersökning har vi med hjälp 

av bland annat semistrukturerade kvalitativa intervjuer tolkat, sedan analyserat de tecken vi fått fram, 

där hermeneutiken som tolkningslära stått som grund för detta. 

 

Forskare som bedriver en samhällsvetenskaplig forskning ur ett naturvetenskapligt perspektiv brukar 

enligt Halvorsen (1992:14) kallas för positivister. Positivisterna hävdar också att vetenskapen är 

neutral och värdefri, vilket kritikerna menar är orimligt då det inte finns några oföränderliga lagar för 

det mänskliga beteendet eller för samhället. Vi har i vår metod lutat oss till en mycket liten del på 

positivism, då vi utfört enkätundersökningar som är ett kvantitativt grepp. Vi har dock tolkat 

kvantitativa data tillsammans med våra kvalitativa intervjuer och vår metod kan därför sägas ha en 

mycket övervägande hermeneutisk utgångspunkt.  

2.2 Kvalitativ forskning 

Alvesson och Deetz (2000:81) menar att kvalitativa forskningsmetoder ofta definieras genom vad de 

inte är, det vill säga att de inte sysslar med kvantifiering. Van Maanen (1998) menar i Alvesson och 

Deetz (2000:81) att det som definierar kvalitativa forskningsmetoder är: 

  

… en uppsättning tolkningstekniker som söker beskriva, avkoda, översätta och på annat sätt 

komma till rätta med meningen, inte frekvensen, hos vissa mer eller mindre naturligt 

förekommande fenomen i den sociala världen.                        (Alvesson & Deetz, 2000:81) 

 

Det tillvägagångssätt vi haft är dels kvalitativt, för att få fram egenskaper och beskaffenheter, men vi 

förstärker även detta med ett kvantitativt tillvägagångssätt, vilket beskrivs mer under avsnittet 2.4 

Triangulering. 
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2.2.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Enligt Østbye et al. (2003:101) har de kvalitativa forskningsintervjuerna flera fördelar. Forskaren kan 

få information som denne annars skulle ha svårt att få tillgång till och denne kan också kartlägga olika 

processer och sociala relationer. Ringdal (2001) i Østbye et al. (2003:101f) kallar kvalitativa intervjuer 

för samtalsintervjuer och menar att avsikten med dessa är att hämta information eller att bli informerad 

av intervjuobjektet istället för att på förhand mäta redan definierade variabler. Inom medievetenskapen 

så brukar begreppet informant användas om den som intervjuas, ett begrepp vi även valt att använda, 

då de vi intervjuat gett oss information som vi sedan lagt som grund för uppbyggandet av vår teori. 

Østbye et al. (2003:101f) menar att det finns olika slags kvalitativa intervjuer och den typ av intervju 

vi använde var semistrukturerad. De menar vidare att den semistrukturerade intervjun kännetecknas av 

att den har viss struktur i och med att den har en intervjuguide med ett tema, men att dess flexibilitet är 

hög då det finns möjlighet att ställa följdfrågor. 

 

Våra intervjuer genomfördes vid personliga möten där både anteckningar fördes och materialet 

spelades in. Vi intervjuade en informatör och tre studentambassadörer. Informatören svarade på 23 

frågor och studentambassadörerna några färre, 18 stycken, då de ej kunde svara på mer strategiska 

frågor. 

2.3 Kvantitativ forskning 

Enligt Trost (2007:18) är det kvantitativ metod då en forskare använder sig av siffror eller mätbara 

variabler. Backman (1998:31) menar i samma anda att det är sådana metoder som leder till numeriska 

observationer eller låter sig transformeras i sådana. Exempel på kvantitativ metod är experiment, 

tester, prov, enkäter och frågeformulär, av vilka de två sistnämnda är tillvägagångssätt vi valt att 

använda. 

   

Trost (2007:18) menar vidare att vissa kvantitativa studier ofta anses vara mer värda, men att både 

kvalitativa och kvantitativa studier behövs och kan användas i kombination med varandra, att de blir 

starkast tillsammans, precis så som vi använt dem vilket beskrivs mer under kommande avsnittet, 2.4 

Triangulering.  

2.3.1 Kvantitativ enkät 

Enligt Edling och Hedström (2003:18) så är svarsfrekvensen i enkätundersökningar mestadels upp till 

flera tusen respondenter, men att ett minimum för att föra en statistisk analys bör vara runt 30 stycken 

för att den ska vara fruktbar. Detta är något vi har tagit hänsyn till i vår enkätundersökning då vi 

utförde 55 enkätundersökningar. Dessa enkäter hade totalt 7 frågor med flera undersektioner. 
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När det gäller ordbruk så är det enligt Halvorsen (1992:90) viktigt att ha ett lättförstått språk i sin 

enkät. Eftersom vi riktade oss till yngre människor ansåg vi detta vara speciellt viktigt. Eftersom vissa 

ord kan anses vara svårbegripliga lade vi därför till synonymer och andra förklarande ord för att hjälpa 

respondenterna att förstå innebörden i dessa. Våra frågeformuleringar har vi också försökt hålla korta 

men samtidigt korrekta i likhet med Trost’s (2007:86) åsikter i citatet nedan: 

 

Långa formuleringar är ett otyg. Dels är de svåra att hålla i minnet och man glömmer lätt 

bort vad början innehöll, och dels är det ganska så oartigt att belasta snälla och vänliga 

människor som man hoppas få svar från med en massa trams.         (Trost, 2007:86) 

 

Trost (2007:92) menar även att inringade siffror i enkätundersökning skall undvikas som 

svarsalternativ. Han menar att det finns en risk att siffrorna uppfattas som graderingar. Detta är dock 

just det vi velat förmedla i vår enkät, därför vårt val av siffror i enkätundersökningarna. Det visade sig 

också fungera som ett bra val då enkäterna blev effektiva att fylla i och lättförstådda av 

respondenterna. 

 

Østbye et al. (2003:152) anser att man ska prova sin enkät innan man använder den i sin 

huvudundersökning. För att testa vår enkät, dels om dess utformning fungerade, och dels om alla ord 

var förståeliga så fyllde vi själva i enkäten för att se att man fick det utrymme som behövdes för att 

fylla i den. Halvorsen (1992:90) menar också att en bra layout är viktigt vilket vi här fick tillfälle att 

testa. Vi bad sedan två vänner att göra enkäten och bad dem vara kritiska och säga till om de ansåg att 

det fanns ord de inte förstod och vad de tyckte om enkäten i helhet. Efter deras feedback gjorde vi 

några förändringar och korrekturläste sedan åter igen för att tillslut anse enkäten vara klar för 

användning.  

2.4 Triangulering 

Med triangulering menar Alvesson och Deetz (2000:92) att forskaren kombinerar olika metoder för att 

inte bli beroende av en enda. Kritiker mot trianguleringen menar på att den inte fungerar eftersom 

olika metoder skapar olika slags resultat, vilket betyder att forskaren avlägsnar sig från ett entydigt 

resultat.  Precis som Alvesson och Deetz menar på så har dock vår poäng med att använda 

triangulering varit att få ett mer varierat och rikare empiriskt innehåll eftersom vi arbetar med en 

induktiv metod. Enligt Østbye et al. (2003:122) så kan triangulering också användas för att 

kompensera svagheter i forskningen genom att kombinera olika analytiska ansatser. Det är detta vi i 

vår metod nyttjat, vilket Arksey och Knight (1999) i Østbye et al. (2003:122) kallar metodologisk 

triangulering, att forskaren kompenserar en metods svagheter med en annan. Som exempel så ansåg vi 

oss behöva enkäter för att få räckvidd i vår undersökning, och kvalitativa intervjuer för att kunna gå in 

mer på djupet. 
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2.5 Ansats 

Enligt Østbye et al. (2003:110) är det vanligt att skilja mellan två metodologiska ansatser; deduktiva 

eller induktiva. Och att dessa bör användas, enligt Bryman och Bell (2005:23ff), beroende på om 

forskaren utgår ifrån teori eller från observationer/resultat.  

2.5.1 Deduktiv ansats 

Den deduktiva ansatsen är den vanligaste menar Bryman och Bell (2005:23ff) och den används då 

forskaren tittar på förhållandet mellan teori och praktik. Olsson och Sörensen (2007:32) menar att den 

deduktiva slutledningen är då forskaren från allmänna principer drar slutsatser om enskilda företeelser, 

att forskaren utgår från teorin och upptäcker hur den ter sig i realiteten.  

2.5.2 Induktiv ansats 

Den induktiva ansatsen, vilken vi använt oss av i vår forskning, menar Bryman och Bell (2005:23ff) i 

jämförelse med den deduktiva ansatsen, är mindre vanlig. I induktiv forskning bildar forskaren sin 

egen teori från observationer, empirisk data och resultat. Bryman och Bell (2005:23) menar vidare att 

teorin är resultatet av en forskningsinsats och Olsson och Sörensen (2007:32) menar att de upptäckter 

forskaren gör, samlas till allmänna principer som sedan kan sammanföras till en teori. Halvorsen 

(1992:62) beskriver induktiv forskning som att utifrån empiri skapa sig ett teoretiskt grepp kring det 

fenomen man undersöker.  

2.5.3 Abduktiv ansats 

Enligt Olsson och Sörensen (2007:33) så är den abduktiva ansatsen en växelverkan mellan den 

deduktiva och induktiva, vilken låter förståelsen successivt växa fram.  I vår uppsats sker en reflektion 

mellan det vi funnit i våra undersökningar och allmän teori om eventkommunikation, vilken 

presenteras i kapitel 3, Reflekterande teori och tidigare forskning. Ett visst abduktivt inslag kan därför 

vara svårt att undvika, även om vi främst arbetar induktivt. 

2.6 Validitet 

Enligt Østbye et al. (2003:120) så är validitet en av aspekterna för hur metodkvaliteten bestäms i en 

forskningsuppgift. Validitet är enligt Østbye et al. (2003:40) hur pass relevant data och analyser är i 

förhållande till problemformuleringen. Detta lägger grunden för hur valid forskningen är, med andra 

ord så betyder validitet hur giltig och trovärdig forskningen kan anses vara – att du som forskare har 

mätt det som du avser att mäta. 
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2.6.1 Validitet under intervju 

Kvale (1997:214) menar att validiteten under intervjufasen ligger hos intervjupersonens svar och 

kvalitén hos intervjuandet. Våra informanter som intervjuats är de som arbetar med processen varje 

dag eller är de som är högskolans ansikte utåt. De fick intervjuguiden i förväg för att vi skulle få så 

genomtänka svar som möjligt och ge en tid för eftertanke och kvalitet i intervjuerna. På så sätt fick vi 

kvalitetsmässigt bra data från väldigt viktiga aktörer i studentrekryteringssammanhang i samband med 

event och deras medverkan är mycket valid för forskningen. Det finns ingen annan som kan svara för 

det de svarar för. 

2.6.2 Validitet för enkät 

Att vi mätt de vi ska mäta råder det inga som helst tvivel om. Vi använde oss av en enkät på tre sidor 

som gymnasieungdomar från olika gymnasieskolor, från olika gymnasieprogram, fick svara på. Det vi 

ville veta var vad gymnasieungdomar förväntar sig av en utbildningsmässa och 

studentrekryteringsevent, vad de vill ha på en mässa och event men inte får samt vad som inte borde 

vara på en utbildningsmässa och event, etcetera.  

2.7 Reliabilitet 

Enligt Østbye et al. (2003:120) så är precis som validitet, reliabilitet en annan aspekt för hur 

metodkvaliteten bestäms i en forskningsuppgift. Reliabilitet betyder tillförlitlighet, vilken speglas 

kring kvaliteten på hur empirisk data är insamlad. Østbye et al. (2003:120) menar vidare att om 

databehandlingen är bra och pålitlig så är den reliabel, det vill säga tillförlitlig.  

2.7.1 Reliabilitet under intervju 

Kvale (1997:213) menar att även om det är önskvärt att öka reliabiliteten och därav motverka 

godtycklig subjektivitet för intervjuresultatet, så kan en för stark tonvikt på reliabiliteten motverka 

både variation och kreativitet. Våra frågor för våra intervjuer strävade mot en semistrukturerad 

karaktär vilket då har begränsat vår reliabilitet eftersom Kvale (1997:145f) menar på att en 

omformulering av en fråga kan bli en ledande fråga, vilket då ifrågasätter reliabiliteten. I vår 

intervjuguide valde vi öppna frågor där informanterna själva fick berätta om hur de till exempel 

uppfattar eventkommunikation. Därför var vissa frågor tvungna att förklaras och exemplifieras för att 

informanterna skulle förstå frågan bättre och kunna ge oss de svar vi inte hade eller visste. Den 

vägledning vi gav var dock av det upplysande slaget varför informanterna inte styrdes in på ett visst 

spår.  

 

 Østbye et al. (2003:120f) menar att det kan förstärka den metodologiska reliabiliteten för en forskning 

om man spelar in intervjun. De menar att forskaren då kan inrikta sig på de ord som blir sagda och 
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forskaren inte behöver riskera att endast få med en begränsad mängd av vad som sägs. Vårt 

tillvägagångssätt under intervjuerna var att en person intervjuade informanten, medan den andre förde 

anteckningar och skrev av vad informanten sade. Samtidigt spelades hela intervjun in så att utskrift 

kunde ske av det som inte hanns med eller missades att skrivas ned. 

2.7.2 Reliabilitet för enkät 

Reliabiliteten för enkätundersökningarna är hög av den anledningen att samtliga frågor till samtliga 

elever har varit desamma. Det finns ett minimalt bortfall på enstaka frågor, men detta rör oftast endast 

en person som antagligen missat att svara på frågan eller har ringat in två siffror på samma alternativ 

vilket gjort att vi har räknat bort den delen för att inte få felaktig data.  

 

När vi har tolkat materialet i enkäten så har vi behandlat svarsalternativen som tre block. Det första 

blocket är det vi tolkar som viktigt, och det är svarsalternativen viktigt och mycket viktigt. Det andra 

blocket är alternativet ganska viktigt, vilket vi ibland redogör för på grund av att förtydliga åsikterna 

kring en viss fråga. Det tredje blocket är svarsalternativen mindre viktigt och inte viktigt som vi tolkar 

som just mindre viktiga. I det område vi har svarsvariabeln intressant istället för viktigt så är 

blockindelningen gjord på samma sätt. 

 

För att öka vår transparens så redogör vi i våra diagram för enkätsvar även för skolorna var för sig, 

detta för att man lätt ska se skillnader mellan skolorna och man får en översikt över vår datas 

generaliserbarhet. På de svarsalternativ då det skiljer 20 % eller mer mellan två skolors block så har vi 

specifikt redogjort för dessa skillnader både i diagramtexten samt analysen för att redogöra hur dessa 

skillnader påverkar resultatet och vilka implikationer detta kan ge. 

2.8 Generaliserbarhet 

Enligt Østbye et al. (2003:120) så är även generaliserbarhet, liksom validitet och reliabilitet, en aspekt 

för att bestämma metodkvaliteten i en forskningsuppgift. Generaliserbarhet eller generalisering 

innebär i vilken mån analysens resultat kan göras allmängiltiga, menar Østbye et al. (2003:120).  

 

Schofield (1990) i Kvale (1997:212) har utskilt tre mål för generaliseringen. I det första målet, att 

studera det som är, fastställs det vanliga, det allmänna, det typiska. I det andra målet för generalisering 

är det som kanske kommer att finnas. Och det tredje målet för generalisering är det som kan finnas – 

ett mål vi forskat för.  
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2.8.1 Generaliserbarhet under intervju 

Østbye et al. (2003:120) menar att syftet med kvalitativa metoder inte bara är att slå fast i vilken grad 

en frågeställning och ett resultat är generaliserbart. Så även om de intervjuresultat forskaren får fram 

inte kan generaliseras direkt, menar Østbye et al. att det ofta går att generalisera den dynamik som 

finns inom de sociala sammanhang informanterna spelar inom. Svaren från våra informanter har varit 

väldigt samstämmiga, vilket gett oss en tydlig uppfattning om att generaliserbarheten kan sägas vara 

hög för intervjuerna. Då informanterna endast är från en skola så kan det dock vara svårt att 

generalisera även till andra områden. Svaren från informanterna underbyggs dock i enkäterna, vilket 

ger en betydande bekräftelse och ökar generaliserbarheten. Den lokala anknytningen finns dock ändå, 

vilken även nämns i våra avgränsningar. Att påstå en generaliserbarhet för områden vi inte undersökt 

kan därför vara svårt. En viktig tanke i detta är dock att informanterna inte endast verkat inom Kalmar 

län, utan att de rest till andra regionala områden och att deras information i sig inte endast har en lokal 

anknytning utan talar för en stor del av Sverige. Dynamiken finns alltså för ett större generaliserbart 

område. 

2.8.2 Generaliserbarhet för enkät 

Halvorsen (1992:100) menar att kravet på generaliserbarhet kan övervägas av annat vilket även vi 

bedömt i vår enkätundersökning. Vi anser att kvaliteten i indata har övervägt representativitet, genom 

att vi valt just frivilliga ungdomar. Vi baserar detta på den så kallade enkättröttheten
3
 som både media 

och skolor varnar för och som drar ner trovärdigheten i undersökningar. Vi anser alltså att det är mer 

positivt att endast frivilliga svarar på enkäten, då detta ger korrekt data, än att vi når en större 

generaliserbarhet och då får data som har slumpkryssats på grund av enkättrötthet. Vår målgrupp är 

också just yngre som går på utbildningsmässor och studentrekryteringsevent, och de som inte velat 

svara på enkäten har visat sitt ointresse för att delta på sådana event, vilket påvisar att de som inte vill 

göra vår enkät inte heller är vår målgrupp. En viss generaliserbarhet anser vi oss därför kunnat uppnå, 

även om vårt datainsamlande har varit något oortodoxt om man ser till metodologins historia. Ett nytt 

enkättrött samhälle menar vi dock måste påverka metodologins utformning och måttstockar. I vår 

mening är slumpdata en mer felaktig faktor än en annorlunda urvalsstrategi. Mer om hur detta urval 

skett specifikt finns under avsnittet 2.9.3, Urval för enkäter för gymnasieungdomar. Att tillägga för 

generaliserbarheten är dock det faktum att många av enkätsvaren inte skiljde sig avsevärt mellan de 

olika skolorna, oavsett stad, vilket kan påvisa att det trots vårt urval kan finnas en mycket stor grund 

till att anse att vår undersökning generaliserbarhet inte är att ringakta. Gällande generaliserbarheten så 

stämmer också vår undersökning mot befolkningens studiedeltagande efter kön med endast 2 % 

skillnad (www.ssd.scb.se). Vi har alltså god representativitet gällande kön.  

                                                                         
3
 Enkättrötthet innebär en trötthet och ovilja inför att genomföra enkäter, vilket bland annat kan innebära låg svarsfrekvens eller 

slumpmässigt ikryssade enkäter för snabbt genomförande. Detta kan alltså bidra till att dra ner en undersöknings trovärdighet avsevärt. 

http://www.ssd.scb.se/
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2.9 Urval 

Østbye et al. (2003:151f) menar det många gånger är självklart för forskaren att göra en 

urvalsundersökning. Totalundersökningar är oftast för dyra och för omfattande för att kunna utföras. 

Självklart vill forskaren få med så många frågor som möjligt och kunna intervjua desamma, men 

kostnaderna ökar ju fler informanter och frågor det blir. Därför görs ett urval för att slippa intervjua 

alla personer forskaren strävar att uttala sig om. Kvale (1997:97) menar att frågan på hur många 

intervjupersoner forskaren behöver är att intervjua så många som det behövs för att ta reda på det 

denne vill veta. Antalet beror helt enkelt på forskningens syfte. Vi valde att intervjua fyra informanter, 

av vilka en var informatör för studentrekryteringen på Högskolan i Kalmar, och de andra tre var 

studentambassadörer för Högskolan i Kalmar. Vi delade även ut totalt 55 enkäter till 

gymnasieungdomar. Mer om dessa urval följer. 

2.9.1 Urval för intervju med informatör 

Vårt val av intervju med Lise-Lotte Gustafsson var inget svårt sådant. Hon är den ansvariga för 

eventkommunikationen i samband med studentrekryteringen på Högskolan i Kalmar. Vi valde därför 

att intervjua henne för att få en insyn i hur detta arbete sker på en mer strategisk nivå. Att vi inte 

intervjuade informatörer på andra högskolor eller universitet har att göra med att vi ansåg 

studentambassadörerna och gymnasieeleverna som våra viktigaste undersökningsenheter. Med 

begränsade resurser i både tid och pengar så prioriterade vi alltså de senare nämnda enheterna men 

ville dock ändå ha en intervju med en informatör för att se om det fanns information som var mycket 

relevant från den positionen som inte kunde förmedlas genom någon av våra andra enheter. Vårt val av 

just Gustafsson skulle kunna sägas vara det strategiska urval Halvorsen (1992:102) nämner. Han 

menar att det strategiska urvalets grund inte är att uppnå generaliserbarhet eller representativitet, utan 

att få största möjliga kvalitativa innehåll i informationen och vi har bedömt Gustafsson vara en typisk 

undersökningsenhet, precis så som Halvorsen beskriver att man gärna gör under strategiska urval.  

2.9.2 Urval för intervju med studentambassadörer 

Studentambassadörerna är studenter som åker med på mässor och event och informerar. Dessa har till 

skillnad mot den mer strategiska kunskap som informatören Gustafsson har, en direkt koppling till 

eventkommunikationen i studentrekryteringssammanhang, även om också Gustafsson är med på vissa 

event och mässor. Att intervjua dessa ansåg vi vara en vital del för att få reda på vad som faktiskt 

fungerar på plats. De möter vår undersökta målgrupp direkt och kan känna av trender direkt från 

golvet.  

 

Urvalet av studentambassadörer baserades på rekommendationer från informatören Gustafsson, som 

också fungerar som dessas chef. Halvorsen (1992:102) beskriver det som strategiskt urval. Vi bad 
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henne rekommendera några bra studentambassadörer som arbetat en hel del ute på event och som var 

engagerade i dessa. Anledningen att vi bad om engagerade studentambassadörer var på grund av att 

dessa antagligen skulle ha snappat upp mer och ha fler åsikter på tillvägagångssätten än någon som var 

måttligt intresserad av detsamma. Detta stämmer med det Halvorsen (1992:102) beskriver, att man 

som forskare kan vara mer intresserad av kvaliteten på informationen, än att informationen ska vara 

representativ. Han menar att man därför genom ett strategiskt urval kan välja personer i det sociala 

systemet som har de största kunskaperna eller som kan uttrycka sig bäst. Halvorsen menar också att 

det i induktiva undersökningar inte heller är målet att få ett representativt urval utan att man istället vill 

nå de största skillnaderna och en variationsbredd bland undersökningsenheterna. Vi bad därför också 

om studentambassadörer från olika utbildningar för att få ett brett spektrum av åsikter, den 

variationsbredd som nämns, samt att motverka tendensen att studentambassadörerna skulle 

uppmärksamma samma saker på grund av faktorer som kan härledas till att de har samma utbildning. 

Informatör Gustafsson rekommenderade fyra studenter, varav vi intervjuade tre: två tjejer och en kille. 

För oss var det viktigt att ha med minst en person från båda könen för att se om de uppfattade saker 

olika. Då vår undersökning var induktiv så var det viktigt att även se och ge möjlighet till tendenser i 

motsatspar, så som Halvorsen beskriver ovan, för att se om detta hade inverkan på 

forskningsresultatet.  

2.9.3 Urval för enkäter för gymnasieungdomar  

Att det blev enkäter för gymnasieungdomar har med räckvidd att göra. Vi ville inte presentera en 

forskning baserad på några få kvalitativa intervjuer med gymnasieungdomar för att vår möjlighet att 

generalisera materialet, eller dra slutsatser från detta, då skulle vara svaga. Valet att använda två skolor 

i Kalmar och två i Visby var för att öka vår generaliserbarhet. Vi ansåg att enkäter endast på en skola, 

kunde visa skolspecifika åsikter, varför vi också delade ut enkäter på en annan skola i samma stad. Att 

vi valde två städer var för att se om det fanns några regionala skillnader som skulle kunna påverka 

resultatet och därmed se hur generaliserbart vårt resultat kunde sägas vara. Vi har även försökt få en 

spridning över olika gymnasieprogram, varför det även i Visby besöktes två skolor, för att endast en 

hade för litet programutbud jämfört med Kalmar. 

 

Vi besökte gymnasieskolor och frågade elever vi mötte ute i korridorerna, vid skåpen och vid 

cafeterian på deras raster och lunch om de ville besvara vår enkät. Detta tillvägagångssätt är enligt 

Halvorsen (1992:100) ett icke-sannolikhetsurval genom självselektion, det vill säga att enheterna, de 

undersökta, själva avgör om de vill vara med i undersökningen eller inte.  Anledningen till att vi inte 

valde att besöka en klass under lektionstid och be dem göra undersökningen var för att vi anser att 

detta minskar trovärdigheten i undersökningen. Detta på grund av den tidigare nämnda enkättröttheten. 

Att därför gå runt och fråga vilka som ville göra undersökningen anser vi har ökat vår 
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enkätundersöknings trovärdighet, då de som gjort enkäten frivilligt gått med på att göra den. 

Halvorsen (1992:100) menar att icke-sannolikhetsurval inte kan sägas vara representativa, men menar 

att det finns många skäl till varför man ändå använder detta. Han menar bland annat att 

sannolikhetsurval är betydligt mer krävande ur ett tids- och kostnadsperspektiv, vilket vi måste sälla 

oss till. Då våra undersökningsenheter finns över hela Sverige så har vi behövt en regional 

avgränsning. Av denna avgränsning har vi dock försökt jobba med lätt replikerbara tillvägagångssätt i 

en önskan om upprepad forskning på andra orter för ökad kvalitet i generaliserbarhet. Halvorsen 

(1992:100) menar också att kravet på generaliserbarhet kan övervägas av annat, till exempel så som vi 

har bedömt att kvalitet i indata har övervägt representativitet genom att välja just frivilliga ungdomar. 

Visst anser vi att generaliserbarhet är ett statushöjande inslag för uppsatsen, men frågan är om 

uppsatsen status bör överglänsa dess kvalitet. Vi anser inte det och har fokuserat på kvaliteten och 

trovärdigheten i indata. 

 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007:215) menar att ett självselektionsurval kan 

argumenteras med:  

 

Min population består av personer som är intresserade nog för att vilja diskutera en given 

problematik. I vilken utsträckning resultatet även gäller för mindre engagerade personer är 

strängt taget irrelevant.                  (Esaiasson et al., 2007:215) 

 

Denna förklaring anser vi passar oss bra på grund av två anledningar. Dels tror vi att kvaliteten på 

informationen blir bättre från engagerade personer och inte slumpmässigt ikryssat då detta gäller en 

enkät, och dels utgår vi ifrån att ett engagemang måste finnas för att man ska kunna nå ut via 

studentrekryteringsevent. Sådana som inte är intresserade av utbildningsevenemang är heller inte 

intressanta för vår undersökning då uppsatsen behandlar hur man just ska kunna få uppmärksamhet 

och intresse hos besökare på event. Finns inget intresse så är sannolikheten stor att dessa elever heller 

inte närvarar vid evenemang och de är då heller inte målgruppen.  

2.9.3 Genus i urval 

I vår forskning så har vi även till viss del tagit hänsyn till genus och dess eventuella inverkan på 

resultatet. När det gäller studentambassadörerna så såg vi till, precis som nämndes innan, att ha minst 

en informant från båda könen för att kunna se tendenser i motsatspar och om studentambassadörens 

könstillhörighet påverkade svaren. Detta visade sig dock inte ha någon skillnad och tas därför inte upp 

i resultatet. För enkätundersökningarna så tog vi även hänsyn till genus genom att låta respondenterna 

fylla i könstillhörighet. Vi använde dock detta främst för att se till att få en någorlunda jämn 

representation från båda könen. Det blev några fler kvinnor som fyllde i enkäten, vilket stämmer 

överens med det faktum att det är fler kvinnor än män som läser vidare på högskola och universitet 
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(www.ssd.scb.se). Som tidigare nämnts är därför könsrepresentativiteten god. Att dela in varje svar 

efter vad män och kvinnor tyckte gjorde vi inte, då vi istället delade in svaren efter skolor för att kunna 

se regionala och lokala skillnader, för att kunna uttyda generaliserbarheten för andra områden. 

Enkäterna skulle dock vid vidare forskning kunna användas för att ytterligare fördjupa sig i 

genusfrågan och då undersöka skillnader mellan tjejer och killars svarsalternativ. Detta var dock inte 

aktuellt för vår uppsats, men vore kanske intressant för forskning med huvudsyftet att undersöka 

genusanpassad eventkommunikation i samband med studentrekrytering. 

2.10 Metodkritik 

Det bästa hade varit om vi hade kunnat dela ut enkäter på en mässa, och då nått vår målgrupp på en 

gång. Tyvärr hade alla större mässor redan varit vid uppsatsens start så därför kunde inte det 

genomföras. För fortsatta studier så tror vi dock att det är det bästa tillvägagångssättet. 

 

En av uppsatsens författare kommer framöver att arbeta som studentambassadörernas chef. Detta kan 

ha påverkat deras svar, att de förvränger sin egen insats och hur de arbetar till det mer positiva. För att 

motverka detta har så har vi påpekat att det är viktigt att de också tar upp sådant som är dåligt. Vi har 

upplevt studentambassadörernas vilja som att vara så ärliga som möjligt, även om negativa saker, då 

de förstått att de genom att undanhålla sådan information inte kan förbättra något på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ssd.scb.se/
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3. REFLEKTERANDE TEORI OCH TIDIGARE 
FORSKNING 

I denna del beskriver vi de teorier och den tidigare forskning som sedan i analysen reflekteras mot 

våra egna teorier. Denna teori grundar alltså inte vår forskning, enligt deduktiv ansats, utan är endast 

en reflekterande motpart på det övergripande området, eventkommunikation. Även annan forskning 

som är relevant att reflektera mot vårt teoribildande presenteras här.  

3.1 Evenemang 

Ørnbo, Sneppen och Würtz (2005:210) menar att personliga och fysiska möten under evenemang är ett 

kommunikationsverktyg för att åstadkomma en tätare förbindelse med en målgrupp och ge större 

betydelse till denna. Palm (2006:29f) menar att det är viktigt att känna av sin målgrupp och att man 

bäst gör detta med en målgruppsanalys. Då får man fram vilket som borde vara det rätta budskapet och 

även valet av att välja rätt medium för kommunikation. Vidare syftar Palm till två typer av relationer 

till målgruppen, den asymmetriska eller symmetriska relationen. Är det en asymmetrisk relation ligger 

initiativet hos sändaren. I detta fall är det målgruppens attityder, kunskaper, intentioner och beteenden 

som ska påverkas. I den symmetriska relationen är målgruppen mer av en intressemålgrupp och därför 

så förväntar sig målgruppen en dialog med motparten och att denna är beredd att ta hänsyn till vad 

som framkommer under denna. Det fysiska mötet, en tätare förbindelse och en dialog kan även bidra 

till Word-of-Mouth, vilket enligt Bruhn (2003:70) innebär att allmänheten sprider en organisation eller 

ett företag vidare i samtal, genom att de yttrar åsikter och omdömen om dessa. Word-of-Mouth är ett 

effektivt kommunikationsmedel, men är svårt att styra. Word-of-Mouth kan bidra till ökad Top-of-

Mind. Dahlén och Lange (2003:198) menar att Top-of-Mind innebär att varumärket man har, är det 

som allmänheten snabbast associerar till inom ett visst område. Det handlar alltså om högsta 

varumärkeskännedom. 

 

Vid evenemang så menar Lanner och Söderberg (2006:118) att det viktigt att ha en plan B för vädret. 

Även Hoyle (2002:153) menar att vädret har en stor inverkan, både positivt och negativt.  Både Hoyle 

och Lanner och Söderberg (2006:118) menar att oberoende vilket väder det är, är det viktiga att man 

har en möjlighet att möta sin målgrupp oavsett väderlek. 

 

SOM-institutets undersökning Studenttender mellan 2000-2007, av Lindahl (2008) visar i figuren 

nedan (figur 19) vilken av de privata eller gymnasiala insatser som hade mest betydelse för 

studenterna vid Göteborgs Universitet. Som ses i figur 19 nedan så är kamrater den främsta 

informationskällan följt av familjen. 
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Fråga: ”Hur viktigt för ditt val av utbildning var den information du fick av följande?” 

 

Kommentar: Sex svarsalternativ: ”Mycket viktigt”; ”Ganska viktigt”; ”Varken viktigt eller 

oviktigt”; ”Inte särskilt viktigt”; ”Inte alls viktigt ”samt ”Fick ej information på detta sätt”. 

Figuren visar andelen som svarat att respektive informationskälla varit mycket eller ganska 

viktigt inför valet av utbildning.      (Lindahl, 2008:24) 

3.2 Kommunikation och känslor 

Ørnbo et al. (2005:244) diskuterar kring upplevelser och menar att en viktig del för att göra ett 

evenemang till en upplevelse är att vara på fördelaktiga platser. Den rätta platsen kan nämligen 

påverka hela upplevelsen i en positiv riktning, och därmed bli gynnsam för utställaren. Hoyle 

(2002:122f) menar att en kritisk punkt för utställaren under ett evenemang är var denne har sin monter. 

En monter i entrén eller i ett hörn är att föredra framför en monter som är inplacerad i mitten, långt 

från dessa. En monter i entrén är det första besökarna möter, och montrar i hörnen kan oftast ses från 

två håll, medan en monter inplacerad i mitten oftast bara kan ses från ett håll.  Lanner och Söderberg 

(2006:82f) har liknande åsikter och menar att placeringen är viktigt, och att tillgänglighet är a och o. 

Platsen påverkar hur kommunikationen kan genomföras och att man kan bör få ut så mycket av den 

som möjligt. De menar att det är viktigt att finnas där målgruppen befinner sig.  

 

 

Enligt Lanner och Söderberg (2006:26) så är det svårt att få intresse vid aktiviteter som inte är på 

förhand annonserade eller tillkännagivna. Vid sådana aktiviteter menar de att det är viktigt att 

aktiviteter och mötesplatsen snabbt kan skapa intresse och nyfikenhet hos mottagaren och Lanner och 

Söderberg (2006:73) menar att fantasi och att tänka utanför ramarna är viktigt att tänka på under 

eventkommunikation. Men Lanner och Söderberg (2006:120) menar dock att man inte bör bombardera 

sina besökare genom att utnyttja sinnena för mycket. Dessa kan då bli för många och för starka och att 

det därför blir obehagligt för besökaren. Lanner och Söderberg (2006:92) menar att saker omkring oss 
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omedvetet påverkar negativt och positivt. Enligt Lanner och Söderberg (2006:81) så är det dock 

viktigt att förmedla känslor till de man vänder sig till. Känslorna samspelar och hjälper till att lyfta 

fram budskapet i kommunikationen.  

3.3 Studentambassadörer och kontakt 

Ørnbo et al. (2005:242) menar att utgångspunkten med ett evenemang är den interpersonella 

kommunikationen, det fysiska mötet. Oavsett hur genomarbetad en strategi må vara så kan 

evenemanget stå och falla med den person som representerar evenemanget eller budskapet. Även 

Lanner och Söderberg (2006:26) menar att det personliga mötet kan stjälpa mer än hjälpa om det 

genomförs på fel sätt eller med fel personer. Det måste finnas en vilja att kommunicera. Lanner och 

Söderberg (2006:27) menar vidare att äkta entusiasm under evenemang är en bra ingrediens och att en 

oäkta entusiasm allt som oftast lyser igenom. De menar att man inte får det resultat man vill ha om 

man inte har personer som kan förmedla budskapet på ett positivt sätt och kan bjuda in till ett samtal. 

Därför menar Lanner och Söderberg (2006:119f) att det är viktigt att man har rätt personer på 

evenemang. De menar att man lätt skickar stjärnsäljaren eller någon i ledningen för att den är bra på 

sin position och kan mycket om företaget. De menar dock att detta inte betyder att personen är rätt 

person vid evenemang. En titel säger inte något om hur bra man är på att möta människor. Lanner och 

Söderberg menar därför att man ska anlita personal som har social kompetens utöver det vanliga och 

som har erfarenhet av att möta andra människor. Det är viktigt att ha rätt person på rätt plats.  

 

Enligt Larsson (2001:96ff) så finns det ofta en osäkerhet bland organisationer om deras profil, image 

och identitet, vilka även ofta blandas ihop. Nedan förklaras begreppen närmare: 

 

 Profil – är den bild organisationen vill förmedla av sig själva till deras publik och 

omvärld.  

 Image – är den uppfattning och bild publiken och omvärlden har av organisationen. 

 Identitet – är den kulturella helhetsbild som organisationen uppfattar och förmedlar om 

sig själv.        (Larsson, 2001:99) 

 

Idealt menar Larsson (2001:96ff) är att profil och image skall stämma överens. Fallet är sällan så. Han 

menar att det är viktigt att skapa likhet mellan begreppen och detta gör organisationen bäst om de 

försöker stärka eller revidera deras profil, för att påverka imagen. Erikson (2007:140) menar att alla de 

tre begreppen bör överlappa varandra. Om identiteten och profilen överensstämmer så uppfattar 

företaget sig själv så som det faktiskt är, men även imagen behöver då överensstämma med detta så att 

även allmänheten kan se denna bild.  



23 

 

3.4 Give-aways och aktiviteter 

Enligt Ørnbo et al. (2005:244) så är en viktig upplevelse under mässor och event vad de kallar den 

symboliska gåvan, vilken är en minnesartefakt som är ett fysiskt viktigt bevis på vad deltagaren precis 

upplevt eller medverkat på. Denna symboliska gåva har som funktion att deltagarna kommer ihåg 

upplevelsen längre samt att den även utgör en dialogskapare i umgängeskretsen och i mötet med andra 

besökare. Ørnbo et al. (2005:210) menar även att det fysiska mötet mellan budskapets avsändare och 

mottagare förädlas med hjälp av symbolhandlingar i form av give-aways. Lanner och Söderberg 

(2006:98) menar att ätbara ting så som mat och dryck som give-aways har en dragningskraft, vilka 

fyller en funktion genom att besökaren känner sig uppskattad.   

 

Lanner och Söderberg (2006:37f) menar att ”det enkla är sällan de godas fiende” (Lanner & 

Söderberg, 2006:37). Med detta menar de att man inte behöver göra något avancerat för att ett 

evenemang ska lyckas. Bra evenemang kan vara mycket lyckade även fast de är enkla. De menar till 

och med att det mest avancerade snarare kan bli en nackdel. Om ingen förstår ens evenemang så går 

poängen förlorad. Ørnbo et al. (2005:236f) menar att det bör finnas en koppling mellan give-away 

och/eller en aktivitet med det budskap som utställaren vill förmedla till målgruppen. Om inte så kan 

mötet lätt bli en tillfällig underhållning och ett tidsfördriv för besökaren. Bara för att något fungerat 

bra för en utställare behöver det inte betyda att samma give-away eller aktivitet fungerar för andra. 

Därför är den enklaste vägen är inte alltid den bästa och därför är relevanta give-aways och aktiviteter 

ett avgörande framgångskriterium för upplevelsens betydelse i kommunikationen.  

3.5 Ung kommunikation och nya idéer 

Öqvist (2000) i Sandberg (2005:54) menar att opersonlig kommunikation möjliggörs av internet men 

att behoven av att träffas personligen ändå ökar. Kontakter med hjälp av internets kommunikativa 

nätverk duger inte. Kellerman (2000) i Sandberg (2005:54) menar att personliga möten har ökat och 

därför kommer seklets viktigaste kommunikationsmöjligheter vara just personliga möten. Behovet av 

det personliga mötet har alltså inte minskat, utan snarare har det visat sig att behovet istället har ökat. 

 

Vad Generation Y är definieras nedan av Sköld och Olofsson (2006, www.docere.se): 

 

Generation Y (enligt en definition de födda mellan 1982 och 2003) är den första 

generationen som är uppvuxen med Internet, mobiltelefoni och TV- reklam. 

Generation Y är kräsna, svårflörtade och ombytliga och att nå dem kommer att kräva nya 

sätt att hantera sina kunder.                  (Sköld & Olofsson, 2006, www.docere.se) 

 

Enligt Parment (2008, www.internetworld.idg.se) däremot så har Generation Y ingen fascination av 

datorer då de tar dessa för givet eftersom de är uppväxta med dem.   

http://www.docere.se/
http://www.docere.se/
http://www.internetworld.idg.se/
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SOM-institutets undersökning Studenttender mellan 2000-2007, av Lindahl (2008) visar i figuren 

nedan (figur 18) vilken information som varit viktigast vid studenter vid Göteborgs Universitet inför 

valet av utbildning. Som ses i figur 18 nedan så är utbildningskatalogen tillsammans med 

institutionens hemsida och universitetets hemsida de främsta informationskällor i valet av utbildning.  

 

 

 

Fråga: ”Hur viktigt för ditt val av utbildning var den information du fick av följande?” 

 

Kommentar: Sex svarsalternativ: ”Mycket viktigt”; ”Ganska viktigt”; ”Varken viktigt eller 

oviktigt”; ”Inte särskilt viktigt”; ”Inte alls viktigt” samt ”Fick ej information på detta sätt”. 

Figuren visar andelen som svarat att respektive informationskälla varit mycket eller ganska 

viktigt inför valet av utbildning.      (Lindahl, 2008:23) 
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4. EMPIRI 

I detta avsnitt redogör för vi den empiri som kommer att stå för analys, diskussion och teoribildande i 

det följande kapitlet. Vi redogör här för fyra intervjuer och 55 enkätsvar. Urvalet av empiri är 

selektivt, men fullständig empiriredogörelse finns som bilagor. Eventen som kommer behandlas nedan 

beskrivs under avsnittet 1.6 Utbildningsevenemang. 

4.1 Intervju med informatör Gustafsson 

Lise-Lotte Gustafsson är informatör med inriktning studentrekrytering på Högskolan i Kalmar, 

avdelningen för omvärldskommunikation. Hon har arbetat som detta sedan september 2007.  

4.1.1 Evenemang 

Gustafsson menar att de egna anordnade eventen fyller olika funktioner. Under eventet Öppet Hus 

kan man delta i populärkulturella föreläsningar, vilka har funktioner att locka till sig studenter. Under 

den dagen kan man också till exempel fråga om vilka program som finns på högskolan. Gustafsson 

menar däremot att det kan vara svårt att få ungdomar att komma till Öppet Hus då gymnasieskolorna 

kan ha svårt att hitta tid för detta och att resursdagar som finns för eleverna oftast ses som ledighet. 

Hon menar att en obligatorisk dag skulle öka besöksantalet men menar att ingen vet hur denna nöt ska 

knäckas. Gustafsson jämför med Öppet Hus som finns även i Växjö och menar att deras är annorlunda. 

De bjuder in allmänheten och inte bara presumtiva studenter och har därför fler besökare.  

 

För att nå fler gymnasieungdomar anordnades Lastbilsturnén under parollen ”kommer inte 

gymnasieeleverna till oss, kommer vi till dem”. Gustafsson menar att det kan vara svårt för 

gymnasieelever att orka ta tag i sitt studiesökande och de kanske inte vet vem de ska fråga om 

högskoleansökningar eller studentlivet etcetera. Om det då plötsligt står en student från en högskola på 

den egna gymnasieskolan så blir steget kortare för eleverna att ta tag i studiesökandet. Gustafsson tror 

också att det är lättare att fråga en student än att behöva boka möte och prata med en studievägledare 

som de knappt vet vem det är. Under första Lastbilsturnén gav de bort drickyoghurt, vilket drog 

väldigt mycket folk men av fel anledning menar Gustafsson. Hon anser att eleverna endast kom för att 

få sin yoghurt och inte för att få information. De fick även kritik för att drickyoghurten skräpade ned 

så året därpå hade de istället med sig överstrykningspennor vilket gett mer fokus på information om 

högskolan och möjligheten att ta med sig en utbildningskatalog.  

 

Event på Stan skedde enligt samma utformning som Lastbilsturnén men riktade sig till allmänheten, 

så att de istället kunde ställa frågor. Visserligen blev det inte så många frågor men Gustafsson menar 

att allmänheten ändå för upp ögonen för högskolan. Detta är något de tidigare fått kritik för från 
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fokusgrupper, att ingen vet någonting om högskolan. Hon menar därför att det är väldigt viktigt att 

synas i staden för allmänheten eftersom alla som kommer från området blir som en ambassadör för 

högskolan på ett eller annat sätt.  

 

Sommaröppet är enligt Gustafsson som Öppet Hus fast främst för de som har sökt högskolan i första, 

andra och tredjehand. Frågorna är mer praktiskt inriktade och kan till exempel handla om boende.  

 

Gustafsson menar att de egna eventen måste marknadsföras mer direkt mot målgruppen, vilket görs 

genom affischer och utskick. De sätter även upp affischer genom att själva åka runt till 

gymnasieskolor då de anser att affischerna inte sätts upp om de skickas direkt till studievägledare, utan 

att de istället fastnar i deras postfack. De försöker dock ändå även nå studievägledare och rektorer på 

gymnasiehögskolor. Studentambassadörerna får även åka runt och dela ut programmen inför eventen. 

Att marknadsföra internt tror Gustafsson också är viktigt då de 800 anställda kan verka som 

ambassadörer och sprida ordet om uppkommande event.   

 

Gustafsson berättar vidare att de brukar besöka Hultsfredsfestivalen, som enligt Gustafsson är en 

liten kostnad för att ge en positiv bild av högskolan. Hon menar att uppmärksamheten är bra, att det är 

positivt, att man uppnår ”Top-of-Mind”. Här tar hon också upp Victoriadagen som exempel på ett 

event som riktar sig till en sekundär målgrupp men vars syfte främst är att kommunicera en positiv 

bild av högskolan. De besöker även Kalmar Stadsfest som har samma funktion som Victoriadagen, 

att ge en positiv bild. Gustafsson menar att om en person säger något positivt till någon annan så 

sprider detta sig. 

4.1.2 Kommunikation och känslor 

Gustafsson menar att det finns väldigt många och väldigt olika kommunikativa inslag men att det 

primära är det personliga mötet, speciellt det med studenter och ”inte bara gamla mossiga 

studievägledare”.  Hon anser att det är viktigt att kunna fråga någon som pluggar varför den valt 

högskolan. Hon menar att det är viktigt att alla vid montern har en positiv attityd, för att ge den 

positiva bild som högskolan ska utstråla.  

 

Gustafsson menar att specifika riktmärken kan fungera som ett bra inslag. Hon berättar om Högskolan 

i Dalarna som har haft en stor uppblåsbar Dalahäst ovanför deras monter. Denna syntes över hela 

mässan och blev som en naturlig mötesplats, ”vi ses under Dalahästen”. Gustafsson menar att även de 

har haft moln över montern vilket fungerat på samma sätt, en mötesplats som drar folk.  
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Gustafsson berättar vidare att det gäller att ha egna idéer för att ett event ska bli lyckat, att ha 

någonting ingen annan haft. En give-away som alla vill ha, en annorlunda katalog eller en monter som 

sticker ut.  

 

Ljud på en stor mässa kan bli förvirrande i det stora sorlet där det till exempel finns folkhögskolor som 

sjunger och spelar samt många människor som är i rörelse menar Gustafsson. Hon menar att 

Lastbilsturnén och Event på Stan dock har musik för att skapa en soft känsla, musiken är då främst 

populärmusik. Hon menar vidare att det inte bara är studentambassadörerna som ska vara trevliga, 

utan även alla annan personal på högskolan. Svar på e-post från en studievägledare kan betyda mycket 

om det är ett trevligt svar. Samtliga på högskolan har betydelse, men det är svårt att få 800 anställda 

och 10 000 studenter positiva. Det de säger påverkar.  

4.1.3 Studentambassadörer och kontakt 

Gustafsson berättar att studentambassadörerna har en kritisk roll. Hon menar att man måste vara noga 

med vilka de skickar ut och att det personliga är jätteviktigt. På till exempel Hultsfredsfestivalen kan 

studentambassadörerna inte vara för ansvarsfulla eller för oansvarsfulla och att det är en svår 

balansgång där emellan.  

 

Strategin för kontakt med ungdomar är dock anpassad efter situationen och är olika från person till 

person. Gustafsson menar att det bara är dumt att kasta kataloger på de som går förbi montern och att 

det bara ger en negativ bild. Att ge en positiv bild av högskolan tycker hon är mycket viktigt och 

menar att det är den största anledningen till att de får uppmärksamhet vid montern.  

4.1.4 Give-aways och aktiviteter 

Gustafsson berättar att de använder give-aways för att det ska finnas ett ihågkommande efteråt, 

studentambassadörer för det personliga mötet och även en aktivitet för att dra människor till 

monterområdet.  

 

Hon menar att det går att göra vad som helst, inom en begränsad budget, men att det största och 

dyraste inte behöver vara det bästa. Hon menar dock att give-aways är sjukt svårt.  

 

Överstrykningspennan de har som give-away just nu har varit väldigt bra och hon menar att det är 

synd att uppfinna hjulet på nytt och är nöjd med denna give-away. Att ha kassar med högskolans 

logotyp på som elever kan ha sina kataloger och give-aways i är bra marknadsföring menar 

Gustafsson. Hon berättar om en skola som gav ut tygkassar utan logotyp på, vilket hon anser var helt 

bortkastade pengar eftersom ingen skulle minnas vart kassen kom ifrån.  
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Gustafsson berättar att de även har haft en fotovägg där man kan sticka in huvudet och få en annan 

kropp och sedan skriva ut fotografiet. Den var jättepopulär och skapade långa köer. Lyckade give-

aways och tävlingar hon sett andra skolor haft är till exempel en tandläkarskola som hade tandborstar 

eleverna fick dekorera, vilket alla tyckte var jättekul, och alla sprang omkring med sina tandborstar i 

högsta hugg. Give-aways kan också vara ett dåligt inslag som mer stjälper än hjälper. Gustafsson 

menar att till exempel drickyoghurten var ett sådant inslag. Den skräpade ned och eleverna kom bara 

för den och kastade katalogen. Hon menar dock att det är en balansgång, fokusgrupper har visat att 

eleverna minns högskolan i samband med drickyoghurten som något positivt men fokus hamnade 

kanske på fel sak men det gav ändå en positiv bild av högskolan.   

 

Gustafsson tror att give-aways och aktiviteter är det bästa sättet att få uppmärksamhet från unga på 

event. Hon menar att det är ett lockande inslag som ger en naturlig ingång till kontakt. Som exempel 

så berättar hon om att det vid fotoväggen blev ett naturligt samtal när elever väntade på att få deras 

bild utskriven, vilket var väldigt lyckat.  

4.1.5 Ung kommunikation och nya idéer 

En positiv attityd vid ett event påverkar mer än att det finns bra kännedom om skolan. Gustafsson 

anser att man är mer ombytlig idag, eftersom påverkan sker från både det ena och det andra hållet så 

som från föräldrar, vänner och/eller personliga kontakter. Bara för att man delat ut en katalog eller 

någon sökt behöver det inte betyda att de börjar på högskolan menar Gustafsson och imiterar dagens 

ungdom i dess ombytliga tankegångar: 

 

Åh nej men gud, jag hade tänkt söka dit och jag hade sökt också, och jag hade kommit in, 

men sen kommer man kanske inte till uppropet i alla fall för att då skulle man ut och resa 

istället, för det bestämde man förra veckan.             (Lise-Lotte Gustafsson, 2009) 

 

 

”Skugga en student” – där en gymnasieelev får följa med en student en hel dag för att se hur det är tror 

Gustafsson är en jättebra och intressant idé som många andra högskolor och universitet använder. Via 

ny teknik så har de försökt prova på taggar som kan läsas in i mobilen berättar hon vidare. Det var 

nytänkande och kul men hon menar att det var lite för tidigt då endast en person nyttjade det.  

4.2 Intervju med studentambassadör Qvarnström 

Joakim Qvarnström, läser Health Management på Högskolan i Kalmar och han har även tidigare läst 

på Lärarprogrammet. Han har varit engagerad i studentlivet och det studentpolitiska sedan hans 

högskolestart och har varit studentambassadör sedan Hultsfredsfestivalen 2008. Han har varit på 
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många mässor, allt från Saco-mässan med 23 000 besökare till en mässa i Oskarshamn med 70 

personer. Han har även varit med på årets Lastbilsturné.  

4.2.1 Evenemang 

De besöka eventen skiljer sig mycket. Qvarnström berättar om en mässa i Oskarshamn som var 

jättedålig på grund av att arrangören inte verkade ha gått ut med information om att det var mässa. 

Därför var det väldigt få besökare. Han jämför detta med en annan mässa i Trollhättan där de bussade 

elever från en radie av sju mil till denna. Qvarnström menar att det därför är mycket upp till externa 

faktorer hos arrangören om mässan blir lyckad, och att man inte kan påverka detta så mycket själv. 

4.2.2 Kommunikation och känslor 

Qvarnström menar att de försöker vara så glada och tillmötesgående som möjligt, ”det ska ju vara 

kul!”. Att kommunicera lugnt och med humor men ändå ge dem den information de söker med ett 

leende på läpparna tror Qvarnström är viktigt. 

4.2.3 Studentambassadörer och kontakt 

Det är även viktigt att eleverna är lektionsfria under perioden för annars blir det väldigt få besökare 

berättar Qvarnström. Han berättar också om hur placeringen kan påverka, han beskriver ett tillfälle då 

de stod på en väldigt varm plats och även om det var många besökare så menar han att värmen gjorde 

både studentambassadörerna och besökarna trötta i huvudet. ”… det var lite som en djungel där inne, 

de hade mycket växter och sen så var det lite högre luftfuktighet och allting så man blev väldigt trött 

efter en stund”. Placering på mässan, samt hur varmt det är i lokalen menar alltså Qvarnström har stor 

inverkan på hur lyckad en mässa blir. Han menar även att de borde ha en GPS när de är ute och kör 

istället för väghänvisningar som inte alltid stämmer. 

 

Vissa skolor prackar på ungdomarna kataloger menar Qvarnström. Han tycker att det är bättre att kolla 

av om de verkligen vill ha katalogen och menar att det annars är helt meningslöst. Han själv brukar 

börja med att försöka få ögonkontakt för att sedan prata lite och ställa frågor. Han menar att han inte 

tror på att locka med godis och sådant, utan att ögonkontakt är det bästa. Han tror att det är den 

främsta anledningen till att de får besökare till deras monter, att monterpersonal och 

studentambassadörerna är trevliga. Vissa vågar inte gå fram, så då hjälper det att vara trevlig och ta 

kontakt. Sen så kan till exempel en vattenflaska som någon får, locka dit den personens kompisar som 

senare blir nyfikna, vilket man vinner mycket på. 

 

Eleverna brukar vara intresserade av att studentambassadörerna är studenter, menar Qvarnström. De 

frågar mycket och tycker det är bra att det finns studenter. Han tror att det är jätteviktigt för att 
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studenterna är unga och det är lättare att prata med yngre, och att få erfarenheter direkt från 

studentlivet och hur det är på riktigt. Han poängterar dock att det är bra att ha med sig en 

studievägledare på de större mässorna för att denna kan svara på frågor om antagningspoäng och annat 

som inte studentambassadörerna vet. 

4.2.4 Give-aways och aktiviteter 

Öronproppar på Hultsfredsfestivalen var jättepopulärt, liksom överstrykningspennorna har varit nu 

berättar Qvarnström. När de tog slut hade de sportflaskor som också var populära och han menar att 

give-aways överlag är väldigt populärt. Det ska vara lite udda och det ska sticka ut. Man ska ha något 

som andra inte har. Han beskriver också hur de hade haft sportflaskor med sig till en gymnasieskola då 

de hade hälsovecka, vilket var populärt. Qvarnström anser dock inte att give-aways är jätteviktiga, 

utan lockar mest till montern. Men det gör också reklam för högskolan så till viss mån anser han att de 

ändå är bra. Han tror att besökare skulle komma fram till montern även om de inte hade give-aways, 

men tror att det förkortar starsträckan.  

4.2.5 Ung kommunikation och nya idéer 

Qvarnström anser att montern måste sticka ut för att skapa intresse. Han tror också mycket på att man 

för att få kontakt med unga måste ha bra monterpersonal och bra studentambassadörer. Qvarnström 

beskriver det som att man ska vara på hugget på ett bra sätt, inte hoppa på besökarna utan vara glad 

och framåt. Lite hjälp att komma fram till montern kan behövas, menar han.  

 

När det gäller mobiltaggarna de har haft tryckt på tröjorna så tror Qvarnström att det är lite för 

modernt. Han skulle däremot tycka det vore kul med en liveblogg, direktuppkopplad från event, där de 

kan knäppa kort och lägga upp på bloggen. Han menar att detta skulle ge ett intresse för att sedan gå in 

på hemsidan.  

4.3 Intervju med studentambassadör Freij 

Anna Freij går socionomprogrammet och har även en filosofie kandidatexamen i psykologi. Hon har 

arbetat som studentambassadör i ungefär i ett år. Freij har varit på de flesta evenemangen så som 

gymnasiemässor på olika orter samt även Saco-mässan i Malmö, på Hultsfredsfestivalen och Event på 

Stan.   

4.3.1 Evenemang 

Freij tror för att ett event ska bli lyckat behövs planering och att man som studentambassadör är 

förberedd.  
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4.3.2 Kommunikation och känslor 

Freij menar att papperspåsen bidrar till att ge ett mervärde och ett annat känslointryck, det blir 

spännande. Synintrycket menar Freij är överstrykningspennan eftersom ”ögonen glöder” hos de som 

får en. På de större mässorna är ljudvolymen redan så hög så hon tror inte att de har något att vinna på 

att använda musik. När man är på mässa tror Freij att besökare letar efter det lilla extra, vilket hon 

menar kan vara till exempel de molnen i taket de själva haft vid deras monter. 

4.3.3 Studentambassadörer och kontakt 

För att ett evenemang ska gå bra tror hon också det är viktigt med gruppdynamiken och att alla hjälps 

åt. Freij tycker det är negativt under en mässa att vissa skolor plockar ned deras montrar tidigare, innan 

mässdagens slut. Att göra något sådant tror hon bara ger en negativ bild av skolan. Hon har även sett 

andra som inte fått någon uppmärksamhet eftersom de gömt sig bakom montern och inte säger hej till 

besökarna eller visar intresse för dessa. Hon menar att man inte bara kan vänta på att besökare ska 

komma till en, man måste bjuda in dem själv. Studentambassadörerna anser hon har en jätteviktig roll 

i detta, mycket för att de ligger på en annan nivå när en student pratar med en gymnasieelev, det blir 

ingen maktskillnad så som mellan en vuxen och en ungdom. Samtidigt tillägger hon att 

studievägledare och informatör är bra att ha där som stöd för studentambassadörerna och för svårare 

frågor som gymnasieeleverna kan ha.   

 

I grund och botten menar Freij att de alltid försöker vara trevliga utifrån varje besökares unika behov. 

De försöker inte pressa någon och använder mycket humor. Besökarna ska kunna lämna montern med 

ett leende på läpparna. Hon menar vidare att de måste respektera dem som inte vill prata och inte 

propagera och kasta information över dem. Samtidigt menar hon att man absolut alltid ska stå beredd, 

gärna med en give-away och ge ett gott bemötande. Hon menar också att ett event kan vara intensivt, 

även om det är kort, och att det finns tillgång till mat kan då betyda jättemycket. 

4.3.4 Give-aways och aktiviteter 

Freij berättar att överstrykningspennan har varit väldigt populär som give-away. Hon menar dock att 

många inte ser eller förstår vad det i själva verket är men alla ändå vill ha det, även fast de inte vet vad 

det är. De flesta tror att det är en lampa. På Saco-mässan beskriver hon att ”människor är väldigt roliga 

för att man vill gärna ha det, även om man inte vet vad det är så lockar det till intresse… folk var som 

tokiga, man bara slet i allting” och menar att årets give-away verkligen gått hem. Freij ser det som ett 

smart marknadsföringstrick, att ha någonting som människor inte vet vad det är, för behovet av att ha 

någonting är större än att veta vad något är. En lyckad aktivitet Freij pratar om är deras fotovägg med 

titeln ”Hälsa hem”. Hon tar också upp drickyoghurten som ett lyckat moment men menar att syftet nog 

föll bort till varför de var där. Visst var drickyoghurten uppskattad men inte för att den var från 
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högskolan utan för att det var ett gratis mellanmål. Freij tror att det är viktigt med give-aways, men 

inte viktigare än något annat, utan att det är en kombination mellan gott bemötande och information 

om högskolan. En give-away ska inte överskugga allt det andra berättar hon.  

4.3.5 Ung kommunikation och nya idéer 

I grund och botten tror Freij dock att det bästa sättet för att få uppmärksamhet från de unga på event 

och mässor är att det finns utåtriktade studentambassadörer. Hon berättar att det kan vara svårt att 

prata med tredjeårselever eftersom de känner stor stress inför framtida val. Hon försöker därför 

avdramatisera högskolan för att de lättare ska ta till sig den information de behöver och skickar även 

med katalog och informationsblad så att de titta på det senare och inte behöver komma ihåg all 

information.    

 

Freij tror att man skulle kunna utnyttja sinnena mer genom att utföra en större show under mässan 

istället för att bara stå bakom montern. Att skolorna skulle kunna visa mer av vad de egentligen gör. 

Hon understryker dock att den nya tekniken inte får ta för mycket fokus från det personliga mötet.   

4.4 Intervju med studentambassadör Johansson 

Linn Johansson har varit studentambassadör sedan våren 2008 och är det för att hon tycker om att 

prata och anser att hon är bra på det. Hon tycker att det är viktigt med skolan och tror därför att hon 

har lätt att förmedla denna bild. Johansson har varit med på många småmässor samt en Saco-mässa 

och en dag på Lastbilsturnén. 

4.4.1 Evenemang 

På egna event är man höjdpunkten, annars är man en i mängden berättar Johansson. Hon menar att på 

de egna event hon varit med på har vädret varit dåligt och placeringen inte bra och därför så har det 

varit ganska misslyckat. Hon menar att ju mer planering det ligger bakom en mässa eller event, desto 

mer lyckat blir det och menar att de större mässorna därför är de bästa. Johansson är skeptisk till 

Lastbilsturnén eftersom de måste vara utomhus och att de enda som går ut om det är dåligt väder är 

rökare, vilka ofta inte är de som går studieförberedande program. Hon menar att det är svårt när man 

kommer i lastbil, att det inte finns så många platser att ställa sig på men att placeringen absolut är 

viktig. Hon berättar även om positionens betydelse på mässor: ”har man fått en sån här plats långt in i 

nått hörn, de har vart helt, helt värdelöst verkligen, då har det inte kommit några alls liksom, man 

måste verkligen gå runt och dra dit folk”. 
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4.4.2 Kommunikation och känslor 

Johansson tror att många faktorer påverkar till att de får uppmärksamhet till montern. Ett bra 

bemötande tillsammans med godis och give-aways. Placering är också jätteviktigt och de moln de har 

hängande över montern tror hon fungerar som ett viktigt riktmärke, så de som har frågor enkelt kan 

hitta till dem. Entusiasm är just något Johansson tycker är en viktig känsla att förmedla, något hon 

menar vissa skolor verkar strunta helt i. Hon menar att de bara sitter uttråkade och väntar på besökare. 

Hon berättar vidare om mässor där vissa skolor inte blivit av med sina kataloger för att de inte varit 

alerta, engagerade eller närvarande eftersom studentambassadörerna bara stått och tittat. 

4.4.3 Studentambassadörer och kontakt 

Johansson menar att det är viktigt som studentambassadör att vara positiv, alert och kunnig. Man bör 

ta ögonkontakt och le och vara glad. En studentambassadör representerar hela skolan och man bör visa 

att man är ansvarsfull. Om de inte har en viss utbildning kan hon tipsa om en annan skola, allt för att 

vara schyst och det kan leda till att de skickar dit en kompis istället. Personen representerar hela skolan 

menar hon och tror att ingen vill söka till en skola där representanten är dryg.  

 

Johansson tror att det har stor betydelse för skolan att åka runt på småmässor och visa upp sig så fler 

och fler får upp ögonen för högskolan. Johansson tror att studentambassadörerna har mycket att göra 

med hur lyckat ett event blir, att det är rätt typ av personer. Hon tror dock även att planering från 

gymnasieskolan som anordnar mässan är viktig. Eleverna måste veta om att det är en mässa och inte 

ha lektioner som stör. 

 

Att det finns studenter med under event och mässor anser Johansson är väldigt viktigt. Hon säger att 

det ger eleverna något att relatera till. De kan ställa andra sorters frågor och de får en närmare kontakt 

med högskolan.  

4.4.4 Give-aways och aktiviteter 

Fotoväggen nämner Johansson som en lyckad aktivitet. Den tog visserligen mycket tid men drog 

mycket folk och hon tror att fotoaktiviteter verkligen går hem. Vidare berättar hon att 

överstrykningspennan har varit en lyckad give-away för att besökare inte förstått vad det varit. Många 

trodde att det var en ficklampa eller ett USB-minne.   

 

Johansson menar att tekniskt pyssel kan locka, något KTH ofta har då de är en teknisk högskola. 

Eftersom många har godis och pennor gäller det att sticka ut lite menar hon. Samtidigt menar hon att 

godis kan locka väldigt mycket men tillägger att det vore trevligt med lite frukt eftersom det finns 

många hälsorelaterade utbildningar på högskolan.   
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4.4.5 Ung kommunikation och nya idéer 

Johansson tror att en liveblogg vore en intressant möjlighet att utveckla och att besökare skulle kunna 

tycka det var roligt att se sig själv från mässan men hon anser att den mänskliga kontakten är det 

viktigaste. Att ha en humoristisk inställning och inte prata allt för mycket tror hon är viktigt för att nå 

fram. Det är bättre att säga något kort som fastnar. Hon menar att man måste känna av läget och 

personen och anpassa det man säger efter detta, alla har ju olika kriterier.   

4.5 Enkäter 

Vi har utfört 55 enkätundersökningar som omfattade sju frågor med undersektioner, om 

gymnasieelevers uppfattning och förväntningar på utbildningsevenemang. Undersökningen gjordes på 

två orter, i Kalmar och Visby. I Kalmar besökte vi gymnasieskolorna Lars Kaggskolan och Jenny 

Nyströmskolan och i Visby besökte vi gymnasieskolorna Christopher Polhemgymnasiet och Richard 

Steffengymnasiet. Vi redovisar Lars Kaggskolan och Jenny Nyströmskolan som varsin skola medan vi 

fört samman Christopher Polhemgymnasiet och Richard Steffengymnasiet till en då de två skolorna 

tillsammans bättre representerar en jämförande enhet till Jenny Nyströmskolan och Lars Kaggskolan. 

För enkelhetens skull så att inte diagrammen ska bli för långa har vi förkortat gymnasieskolornas 

namn med deras initialer, Lars Kaggskolan – LK, Jenny Nyströmskolan – JN, Christopher 

Polhemgymnasiet och Richard Steffengymnasiet – CPRS.  

4.5.1 Ålder, kön och gymnasieprogram 

Totalt 55 gymnasieelever svarade på enkätundersökningen, vilka 9 elever var 16 år, 19 elever 17 år, 24 

elever 18 år samt 3 elever 19 år. För hela enkätundersökningen representerades av 33 kvinnor och 22 

män. 

 

Representation LK 

På LK svarades det på totalt 12 enkäter, av vilka 2 elever var 16 år, 4 elever 17 år, 5 elever 18 år samt 

1 elev på 19 år. På LK var det 10 kvinnor samt 2 män som gav svar åt enkäterna. De gymnasieprogram 

som representerade LK var 5 elever från det naturvetenskapliga programmet, 4 elever var från 

hantverksprogrammet med inriktning frisör, 2 elever gick medieprogrammet, samt 1 elev var från 

teknikprogrammet.  

 

Representation JN 

Från JN svarades det på totalt 25 enkäter, av vilka 5 elever var 16 år, 12 elever 17 år samt 8 elever 18 

år. På JN var det 19 kvinnor samt 6 män som gav svar åt enkäterna. Av de gymnasieprogram som 

representerade JN så var 8 elever från det naturvetenskapliga programmet, 4 elever från 
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hantverksprogrammet med inriktning mode, 8 elever från det estetiska programmet, 2 elever från 

programmet för barn och fritid samt 3 elever från hotell- och restaurangprogrammet.  

 

Representation CPRS 

Från gymnasieskolorna CPRS svarades det på totalt 18 enkäter, av vilka 2 elever var 16 år, 3 elever 

var 17 år, 11 elever var 18 år samt 2 elever 19 år. På CPRS var det 4 kvinnor samt 14 män som gav 

svar åt enkäterna. De gymnasieprogram som representerade CPRS var 10 elever från 

teknikprogrammet, 4 elever från det samhällsvetenskapliga programmet, 2 elever från 

handelsprogrammet samt 2 elever från sjöfartsprogrammet. 

4.5.2 Fråga 1 

 

 

 

Den första frågan som ställdes till respondenterna i enkätundersökningen var: ”Har du varit på 

utbildningsevenemang för högskola/universitet?”. 41,8 % har varit på utbildningsevenemang. Här 

finns en skillnad mellan LK och de andra skolorna då endast 16,7 % av eleverna på LK varit på ett 

utbildningsevenemang för högskola och/eller universitet. Motsvarande procent på JN var 52 % och på 

CPRS 44,4 %. 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 8 23

10

12 10 32

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LK JN CPRS TOTALT

Har du varit på utbildningsevenemang för 
högskola/universitet?

NEJ

JA



36 

 

Fråga 1a 

 

 

 

Av de elever som svarade JA på föregående fråga fick de därefter svara på vilket slags 

utbildningsevenemang de hade varit på. Som ses i diagrammet ovan hade de fyra alternativ. Ett femte 

fanns för att skriva in annat, vilket ingen gjorde.  

 

Av de elever som svarade NEJ på föregående fråga ovan om de varit på ett utbildningsevenemang för 

högskola och/eller universitet så fick de svara på frågan:  

 

Fråga 1b  

Om NEJ, vad skulle få dig att gå på ett utbildningsevenemang? 

 

Svar från LK 

Två personer angav att de skulle gå om de fick information om evenemangen. Två personer ansåg att 

de skulle gå om skolan anordnade något för klassen. Två personer skulle gå om de tyckte de var 

intressant, en av dessa angav också att den skulle gå vid inbjudan. En person angav att den skulle gå 

om det fanns mer information om sektioner och studentliv. Resten angav sig inte veta eller lämnade 

inget svar.  

 

Svar från JN 

Två av respondenterna angav att de skulle gå om de fick information om utbildningsevenemang, varav 

en av dessa hade aldrig hört talas om något sådant. En skulle gå om skolan ordnade allt. En skulle gå 

om det fanns utbildningar den var intresserad av med. En skulle gå om det var gratis mat, en annan om 
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det var mer som ett ”prova på evenemang”. Två nämner att de skulle gå om det fanns intresse. Resten 

angav sig inte veta eller lämnade inget svar.  

 

Svar från CPRS 

Fyra respondenter angav att de skulle gå om de fick information om ett utbildningsevenemang. En 

angav att de skulle gå om det gav en inblick i om hur det är att studera på högskolan. En skulle gå om 

den hade tid. Resten angav sig inte veta eller lämnade inget svar.  

4.5.3 Fråga 2 

 

 

 

Följande fråga som ställdes till eleverna för enkätundersökningen var en flervalsfråga med max tre 

svarsalternativ, vilken löd: ”Vad får dig att vilja besöka ett utbildningsevenemang?”. Av samtliga nio 
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alternativ svarades det på alla. Ett tionde alternativ fanns, vilken syftade till om det var något annat 

som lockade eleven till ett utbildningsevenemang, ingen fyllde i detta alternativ. Totalt inkom 145 svar 

varför en gymnasieelev skulle vilja besöka ett utbildningsevenemang, alltså valde inte samtliga 55 

gymnasieelever tre alternativ, utan några valde ett eller två. Som synes i diagrammet ovan är de två 

största anledningarna till att en elev besöker ett utbildningsevenemang att bli mer säker på sitt val (80 

%) och att få information om skolor och utbildningar (76,4 %). En gymnasieskolas vilja för att deras 

elever ska besöka ett utbildningsevenemang är lågt i förhållande till de andra alternativen. Totalt 

visade enkätundersökningen att 11 % gymnasieelever skulle besöka ett utbildningsevenemang om 

skolan ville att de skulle delta. 18,2 % av respondenterna ansåg att en anledning till att de skulle 

besöka ett utbildningsevenemang var om det fick någonting gratis. 

4.5.4 Fråga 3 

Vad är viktigt respektive inte viktigt för att du skall vilja gå fram till en monter/en 

person som informerar om ett universitet eller en högskola? 

 

 

 

På ovanstående fråga ” Vad är viktigt respektive inte viktigt för att du skall vilja gå fram till en 

monter/en person som informerar om ett universitet eller en högskola?” så svarade totalt 92,7 % att det 

är viktigt och mycket viktigt att det finns information om högskolan/universitet för att eleven skulle 

vilja gå fram till en monter. 100 % anser det är ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt.  
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På denna fråga hade vi ett bortfall från gymnasieskolan JN, varav vi erhöll 24 svar från den skolan, 

totalt 54 svar. För högskolans eller universitetets kännedom så tyckte totalt 18,5 % att det är viktigt 

och mycket viktigt. 61,1 % om vi räknar med ganska viktigt. Här finns en skillnad mellan 

gymnasieskolorna JN och CPRS. På JN ansåg 29,2 % det vara viktigt och mycket viktigt. På CPRS 

ansåg 5,5 % detta. 

 

 

 

Att vännerna var intresserade av en högskola eller universitet ansåg totalt 61,8 % var inte viktigt och 

mindre viktigt för att de skulle vilja gå fram till montern. Den största skillnaden skolor emellan var 

mellan JN och CPRS. På JN tyckte 48 % av eleverna att det inte var viktigt och mindre viktigt, medan 

på CPRS tyckte 77,8 % att det inte var viktigt och mindre viktigt att deras vänner verkade intresserade 

av högskolan eller universitetet. På LK ansåg 66,7 % detta. 
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På frågan om hur viktigt det är att elevens familj tycker om högskolan eller universitetet så svarade 

totalt 60 % att det inte var viktigt och mindre viktigt. Här fann vi en skillnad mellan gymnasieskolorna 

JN och CPRS. På JN ansåg 52 % att det inte är viktigt och mindre viktigt. På CPRS var det 72,2 % 

som ansåg detta.  

 

 

 

Totalt var det 78,2 % som tyckte att det var ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt att det finns 

studenter från högskolan eller universitetet vid montern för att de skulle vilja gå fram. 60 % ansåg det 

viktigt och mycket viktigt. Störst skillnad vad det mellan LK och JN. På LK svarade 41,6 % att det är 

viktigt och mycket viktigt medan JN så svarade 68 % detta. 
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Totalt så ansåg 96,4 % att det är ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt att de som informerar 

verkar öppna och trevliga och söker kontakt. Samtidigt tyckte 89,1 % att det är viktigt och mycket 

viktigt.  

 

 

 

Anledningen till att gå fram till en monter om man fick något gratis tyckte 14,5 % var viktigt och 

mycket viktigt. 30,9 % ansåg det vara ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt.  
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För JN var det ett bortfall i svaren så totalt för skolan fick vi 24 svar för detta alternativ, totalt 54. På 

denna fråga svarade samtliga skolor likadant, att 66,7 % tyckte att det inte var viktigt och mindre 

viktigt med aktivitet eller tävling vid en monter som anledning att gå fram till denna. Totalt ansåg 9,3 

% att det viktigt och mycket viktigt att de kan delta i en aktivitet eller tävling. Räknar vi med ganska 

viktigt blir det 33,3 % som anser det är ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt. 

 

 

 

Totalt sett så tyckte 36,4 % att det är viktigt och mycket viktigt att de gillar utseendet på montern för 

att de skulle vilja gå fram dit medan 34,5 % tyckte att det inte var viktigt och mindre viktigt.  
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Viljan att gå fram till en monter om de spelar musik så svarade totalt 54,5 % att det inte var viktigt och 

mindre viktigt. Den största skillnaden mellan skolor var mellan LK och CPRS. På LK var det 33,3 % 

som tyckte att det är viktigt att de spelar musik, varav på CPRS ansåg endast en elev det (5,6 %). På 

LK ansåg 41,7 % att det inte var viktigt och mindre viktigt att det spelades musik samtidigt som på 

CPRS så ansåg 66,7 % att det inte var viktigt och mindre viktigt att musik spelades. JN låg mitt 

emellan dessa och 52 % ansåg att det inte var viktigt och att det var mindre viktigt. 

4.5.5 Fråga 4 

Under ett utbildningsevenemang, hur viktigt respektive inte viktigt anser du att det 

finns information om högskolan/universitetet i form av: 
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Att det ska finnas utbildningskatalog tillgänglig under ett utbildningsevenemang ansåg 67,3 % var 

viktigt och mycket viktigt. Räknar man med ganska viktigt så anser 90,9 % detta. Största skillnaden 

mellan gymnasieskolor var mellan LK och CPRS, där 91,7 % på LK ansåg det vara viktigt och mycket 

viktigt. På CPRS ansåg 50 % tillgång till utbildningskatalog var viktigt och mycket viktigt. 

 

 

 

Att det ska finnas en broschyr om skola och studentliv tillgänglig tyckte totalt 96,4 % är ganska 

viktigt, viktigt och mycket viktigt. 69,1 % ansåg det viktigt och mycket viktigt. En skillnad mellan 

gymnasieskolorna LK och JN, där på den förstnämnda ansåg 100 % det vara viktigt och mycket 

viktigt. På JN ansåg 60 % detta. 

 

 

 

För närvaro av studenter på ett utbildningsevenemang så ansåg totalt 58,2 % att det är viktigt och 

mycket viktigt. För ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt valde 89,1 % dessa alternativ.  

2
2

10
5

15
5

7
7

19

7

8
4

19

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LK JN CPRS TOTALT

Broschyr om skola och studentliv

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Mindre viktigt

Inte viktigt

1 1
3

2
5

6 5

6
17

5

7

4
16

1

10
5 16

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

LK JN CPRS TOTALT

Studenter från högskolan/universitetet

Mycket viktigt

Viktigt

Ganska viktigt

Mindre viktigt

Inte viktigt



45 

 

 

 

För närvaro av föreläsare på ett utbildningsevenemang så ansåg totalt 58,2 % att det är viktigt och 

mycket viktigt. För ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt valde 85,5 % dessa alternativ.  

 

 

 

32,7 % ansåg att en broschyr eller tidning om staden var viktigt och mycket viktigt. 65,5 % om vi 

räknar med ganska viktigt. Här finns en skillnad mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På den 

förstnämnda gymnasieskolan ansåg 24 % att inte var viktigt och mindre viktigt och på CPRS ansåg 

44,4 % detta. 
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Totalt så ansåg 78,2 % att det var ganska viktigt, viktigt och mycket viktigt att det finns tillgång till 

projekt och/eller uppgifter som studenter gjort vid en utbildningsmässa. 50,9 % ansåg det viktigt och 

mycket viktigt. På LK ansåg 66,7 % att det var viktigt och mycket viktigt. Medan 44 % på JN ansåg 

detta. 

 

 

 

Totalt ansåg 43,6 % att det är viktigt och mycket viktigt att det finns tillgång till högskolans eller 

universitets hemsida på plats. Räknar vi med ganska viktigt ansåg totalt 74,5 % detta. Här fann vi en 

skillnad mellan gymnasieskolorna LK och JN. På LK ansåg 41,7 % att det inte är viktigt och mindre 

viktigt. På JN ansåg 16 % detta. 
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Totalt ansåg 69,1 % att det är viktigt och mycket viktigt med tillgång och information till ytterligare 

information. Räknar vi med ganska viktigt så anser 96,4 % detta.  En skillnad finns mellan 

gymnasieskolorna LK och CPRS, där på den förstnämnda anser 91,7 % det vara viktigt och mycket 

viktigt. På CPRS ansåg 55,5 % detta. 

4.5.6 Fråga 5 

 

 

 

Totalt fick vi på denna fråga in 24 enkätsvar av 25 från gymnasieskolan JN. Totalt svarade 54 

gymnasieelever av 55 på denna fråga. Total ansåg 77,8 % att det inte spelade någon roll vilket kön 

som stod i monter.  
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4.5.7 Fråga 6 

Om jag på ett evenemang skulle få något gratis skulle jag helst vilja att det var: 

(Flervalsfråga) 

 

 

 

På denna fråga fick gymnasieeleverna välja max fem alternativ för vad de helst skulle vilja ha gratis på 

ett utbildningsevenemang. Det var stor variation på antalet val men samtliga valde minst ett alternativ. 

Totalt blev det 184 val, vilket säger att varje respondent valde 3,35 alternativ var. Det som urskiljer sig 
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bland svarsalternativen är: godis, kondom, penna, frukt och kortlek. Totalt ville 67,3 % ha godis, 40 % 

ha kondom, 38,2 % ville ha en penna och för frukt och kortlek var det 25,5 %.  

4.5.8 Fråga 7 

Av lite nya idéer, vilka tycker du är mycket intressanta respektive inte intressanta att 

ha vid utbildningsevenemang? 

 

   

 

 

På frågan om liveblogg fick vi in 24 enkätsvar från gymnasieskolan JN, ett bortfall. Av samtliga 55 

respondenter svarade 54 på frågan om liveblogg. På frågan om Facebook-grupp fick vi in 23 enkätsvar 

från JN, två bortfall. Totalt svarade 53 elever på frågan om Facebook-grupp. På frågan om mobiltagg 
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fick vi in 23 enkätsvar från JN, två bortfall. Totalt svarade 53 gymnasieelever på frågan om 

mobiltaggar.  

 

Den mest populära av de tre nya idéerna var livebloggen, där totalt 25,9 % av respondenterna ansåg 

det vara intressant och mycket intressant. 61,1 % om vi räknar med ganska intressant. Här finns en 

skillnad mellan gymnasieskolorna LK och CPRS. På LK ansåg 8,3 % mycket intressant och intressant, 

på CPRS ansåg 44,4 % detta. Intresse för att gå med i en Facebook-grupp för högskolan eller 

universitetet var 20,7 % intresserade och mycket intresserade av. 47,2 % om vi räknar med ganska 

intresserade. Här finns en skillnad mellan gymnasieskolorna LK och CPRS. 41,7 % på LK ansåg det 

inte vara intressant och mindre intressant. På CPRS ansåg 66,7 % detta. Intresse för att kunna 

mobiltagga var totalt 9,4 % intresserade och mycket intresserade av. Räknar vi med ganska 

intresserade blir det 41,5 %. En skillnad fanns här mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På JN 

ansåg 47,8 % det inte vara intressant och mindre intressant. På CPRS ansåg 72,2 % detta. 
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5. ANALYS, DISKUSSION OCH 
TEORIBILDANDE 

I detta avsnitt sammanför vi det empiriska resultatet och analyserar, diskuterar och bildar teori kring 

detta outforskade område. Eftersom vi använder en induktiv forskningsansats så är grunden i analysen 

vårt eget teoribildande utifrån empirin. Den reflekterande teorin och tidigare forskningen har alltså 

här just endast en reflekterande funktion gentemot vår egen teori. 

5.1 Evenemang 

För att få eleverna att besöka ett utbildningsevenemang så bör fokus ligga på att få ut information till 

dessa om att utbildningsevenemanget äger rum för att motverka den informationsbrist som visat sig i 

enkätundersökningen, fråga 1b avsnitt 4.5.2. Informationen måste sedan ge upplysningen att 

evenemanget ger möjlighet till att kunna få information om skolan och utbildningarna och kan hjälpa 

eleverna bli mer säkra på deras val. Detta visar enkätfråga 2, avsnitt 4.5.3 att 76,4 % samt 80 % av 

respondenterna ansåg vara de främsta anledningarna att gå på utbildningsevenemang. 

 

 

Syftet med Öppet Hus menar Gustafsson är att locka till sig studenter. I vår enkätundersökning till 

gymnasieelever svarade 5 av 55 elever enligt fråga 1a, avsnitt 4.5.2 att de varit på 

utbildningsevenemang som Öppet Hus. Det är endast 9,1 % av samtliga respondenter, vilket stöds av 

Gustafsson, som menar att det är svårt att locka till sig eleverna till Öppet Hus. Gymnasieskolorna har 

svårt att hitta tid och resursdagar ses oftast av eleverna som ledighet. Gustafsson skulle helst vilja 

lägga in en obligatorisk dag för att gymnasieeleverna ska komma och vi anser att en obligatorisk dag 

oundvikligen skulle behöva förklaras av skolan varför eleverna skulle få den information de eftersöker 

som tidigare nämndes. En obligatorisk dag kräver dock ett nära samarbete med skolan och kan vara 

praktiskt svårt genomförbart. Att endast skolan vill att eleverna ska gå är heller inget som faktiskt 

skulle få många elever att besöka ett evenemang, endast 11 % av respondenterna uppger att de skulle 

besöka ett utbildningsevenemang på grund av att deras skola ville det, enligt fråga 2, avsnitt 4.5.3. Ett 

grundintresse måste alltså ändå finnas hos eleverna och för att locka fram det intresset är det då viktigt 

att de får information om evenemanget, så som nämndes i stycket ovan.  

 

Gustafsson nämner att Växjös Öppet Hus är mycket välbesökt eftersom de även inbjuder allmänheten. 

Vi menar att det inte heller är ett dåligt tillvägagångssätt, att även bjuda dessa. Det blir då fler 

besökare och dessa besökare, för att hårddra det, är ju människor som dels kan bli studenter och dels 

känner presumtiva studenter. Detta kan man säga alltså även gäller för evenemangen på 

Victoriamässan och Kalmar Stadsfest där högskolans premiss är att ge en positiv bild oavsett vem de 

vänder sig till. Event på Stan handlar också om precis som Victoriamässan och Kalmar Stadsfest, att 
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skapa en allmän kännedom om skolan, och Gustafsson menar att detta är viktigt då egentligen alla från 

staden blir ambassadörer. En positiv bild sprider sig när människor talar med varandra, menar 

Gustafsson, något även vi understryker, att Word-of-Mouth är viktigt. Bruhn (2003:70) menar att 

Word-of-Mouth innebär att allmänheten på eget initiativ talar om företag och organisationer med 

vänner och bekanta. Det kan både vara positiva eller negativa åsikter och omdömen, men ofta så har 

dessa väldigt stor inverkan på de man talar med. Word-of-Mouth kan därför vara ett effektivt 

kommunikationsmedel för både fall och framgång, men är väldigt svårt att styra.  

 

Att i sin eventkommunikation även jobba mot publiker och evenemang som inte är den primära 

målgruppen kan därför vara viktigt för att sprida positiva åsikter och omdömen. Det kan också bidra 

till att uppnå Top-of-Mind. Top-of-Mind, menar Gustafsson är just en anledning, förutom att ge en 

positiv bild, till varför de besöker Hultsfredsfestivalen. Top-of-Mind innebär att man är det varumärke 

som starkast associeras inom ens områdeskategori, menar Dahlén och Lange (2003:198). På 

Hultsfredsfestivalen möter alltså högskolan sin målgrupp och planterar sitt namn och sin verksamhet i 

besökarnas sinne, skapar en medvetenhet. Välkändheten hos skolan är dock enligt enkätfråga 3, 

avsnitt 4.5.4, inte jätteviktigt för att elever ska bli intresserad av att besöka en skolas monter.18,5 % 

menar att det är viktigt och mycket viktigt, 61,1 % om vi räknar med ganska viktigt. Det finns också 

en större skillnad mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På JN ansåg 29,2 % det vara viktigt och 

mycket viktigt. På CPRS ansåg endast 5,5 % detta (en person). Skillnaden anser vi här inte påverkar 

resultatet avsevärt utan visar att eleverna anser att det överlag inte är jätteviktigt att skolan är välkänd, 

vilket pekar på att det inte bör vara högsta prioritet i eventkommunikationen, men att det finns en 

smärre påverkan.  Precis som Gustafsson menar, så är Hultsfredsfestivalen en väldigt låg kostnad vars 

syfte därmed kan försvaras. Detta ser vi som en del i arbetet med eventkommunikationen, att man inte 

lägger de stora pengarna i sin budget på Top-of-Mind, då påverkan från denna är ljummen, men inte 

obefintlig. 

 

Detta kan reflekteras mot SOM-institutets undersökning av Lindahl (2008:24) som visar att de främsta 

informationskällorna för presumtiva studenter är främst vänner, men också familj. Det finns dock 

inget som sätter den teorin i relation till information från annat håll, till exempel katalog eller 

broschyr. Vår enkätundersökning har visat att eleverna tycker att det till väldigt liten del spelar in vad 

familj och vänner tycker, för att de ska vilja gå fram till en monter. 60 % enligt enkätundersökningen 

fråga 3, avsnitt 4.5.4 menar att det inte är viktigt och mindre viktigt vad familjen tycker. Här finns 

visserligen en skillnad mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På JN ansåg 52 % att det inte var 

viktigt och mindre viktigt och på CPRS ansåg 72,2 % detta inte vara viktigt och mindre viktigt. 

Skillnaden påverkar dock inte resultatet, att majoriteten anser att det är mindre viktigt och inte viktigt. 

Vår enkätundersökning visar också att vännernas intresse av högskolan eller universitetet inte heller 

spelar så stor roll för om man vill gå fram till montern eller inte. I enkätundersökningen fråga 3, 
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avsnitt 4.5.4 menade 61,8 % av respondenterna att det inte är viktigt och mindre viktigt. En skillnad 

fanns även här mellan JN och CPRS, på den förstnämnda skolan ansåg 48 % att det inte var viktigt och 

mindre viktigt. På CPRS var 77,8 % som ansåg detta. LK lutar dock mer åt att vännernas intresse är 

mindre viktigt och viktigt, 66,7 %, varför vi anser att det ändå kan sägas vara övervägande oviktigt om 

vännerna har ett intresse eller inte. Detta visar på en självständighet bland respondenterna, att de i sitt 

informationssökande på mässor och event tar lätt på vännernas och familjens omdömen eller intressen. 

Vi anser dock att vänner och familj snarare kan fungera som viktiga informationskällor i privata 

sammanhang, precis som Gustafsson nämner att föräldrar, vänner och personliga kontakter kan ha en 

påverkan på elevers val av vidareutbildning. Därför anser vi att man inte helt ska avsäga sig 

inflytandet som vänner och familj har, även om de just under mässorna inte behöver ha så stort 

inflytande på antalet besökare man får till montern. 

 

När det gäller Lastbilsturnén så är det en bra lösning då eleverna inte själva måste ta steget att 

bestämma sig för att åka och besöka ett evenemang, utan att evenemanget kommer till dem. Som 

Qvarnström och Freij menar så är vissa elever väldigt blyga och vågar inte ta kontakt på mässor. 

Kommer då informationen till deras skola, deras hemmaplan, så blir det lättare att ta kontakt.  Dagens 

unga är väldigt ombytliga och även om de bestämt sig för att besöka ett utbildningsevenemang så kan 

detta snabbt kan ändras av tillfälligheter, precis så som Gustafsson beskriver att det kan vara med en 

hel utbildning och som Sköld och Olofsson (2006, www.docere.se) menar är typiskt för Generation Y. 

Lastbilsturnén är därför ett mycket bra inslag då man kommer till eleverna direkt och ingen planering 

från deras sida behövs. Ett sådant inslag i studentrekryteringsevent kan vara betydelsefullt för att även 

nå de elever som faller bort på de stora mässorna, genom att besöka skolorna var för sig.  Även genom 

detta når man Top-of-Mind. Här är det dock svårare att planera och som Johansson nämner så kan man 

inte styra vilken målgrupp man når och att vissa resor därför kan vara i princip onödiga. Viktigt att 

tänka på anser vi därför är att hålla dessa resor under en rimlig budget, då man inte kan vara säker på 

att få så mycket ut av det vid varje tillfälle. 

 

Att maximera nyttan vid varje Lastbilsresa är därför också viktigt. Qvarnström och Johansson nämner 

vädret som en faktor som kan påverka negativt, att det visserligen drar mycket folk vid fint väder, men 

att kvaliteten då också kan försämras eftersom det kan bli för varmt och både besökare och 

studentambassadörer kan bli trötta och inte ha tillräckligt med energi för att orka med. Vi anser att 

detta är faktorer man skulle kunna anpassa sig efter och jobba med, vilket nämns mer under avsnittet 

5.2 Kommunikation och känslor nedan. Om det till exempel är varmt kan man se till att ha fläktar som 

svalkar skönt. Om det är kallt kan man ha värme. En plan bör anpassas efter olika väderlekar. Om man 

till exempel står utanför en skola när det regnar, kan man kanske flytta inomhus, eller gå in och 

upplysa om att det står personer utanför som informerar och att det finns bra regnanpassade aktiviteter 

där. Viktigt är dock att dessa aktiviteter inte endast är till exempel ett paraply som give-away. Risken 

http://www.docere.se/
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finns då att eleverna endast kommer för detta, precis som Gustafsson och Freij berättar om den 

drickyoghurt de ett tag delade ut som tog över hela evenemanget och innebar att informationen om 

högskolan hamnade i andra hand. Kanske kan det istället vara en värmande kopp te och en tävling. 

Aktiviteten bör alltså vara mer engagerande, så som Gustafsson nämner att en aktivitet de hade med en 

fotovägg var, och det är bra om det finns tid för ett naturligt samtal. Lanner och Söderberg (2006:118) 

samt Hoyle (2002:153) menar precis som vi, att det är bra att ha en plan för varje väderlek. De menar 

att vädret har en viktig inverkan och att man bör kunna möta sin målgrupp även om vädret ändras. 

 

Gällande evenemanget Sommaröppet så har det en av sina styrkor i att bemöta praktiska problem. 

Gustafsson menar att detta också är vad som brukar behandlas vid dessa tillfällen. Sommaröppet kan 

även ytterligare hjälpa elever att bli säkra på deras val något som ju enkäten, som vi beskrev tidigare, 

visar är den största anledningen för att elever ska vilja delta vid ett evenemang. Sommaröppet kan 

alltså bidra genom att förstärka intrycket om skolans fördelaktighet. Detta kan vara speciellt bra på 

grund av den nyckfullhet som ungdomarna har, som Gustafsson beskriver och som även stöds av 

Sköld och Olofsson (2006, www.docere.se) som menar att denna generation, Generation Y, är 

ombytliga. Ett event inför studiernas början kan alltså förstärka studenternas säkerhet samt motverka 

negativ inverkan från praktiska problem. 

5.2 Kommunikation och känslor 

Att endast förlita sig på rektorer och studievägledare för att marknadsföra sina evenemang anser vi inte 

är att föredra. Visserligen sparar det mycket tid att enbart ha kontakt med dessa, men man lägger 

samtidigt en stor del av evenemangets slutgiltiga resultat på dem. Gustafsson menar att information 

om evenemang lätt kan fastna i postfack och aldrig nå ut i tid. Hon berättar att de därför åker runt med 

studentambassadörer och sätter upp affischer och delar ut flyers. Samtidigt visar fråga 1b, avsnitt 

4.5.2  i enkäten att många elever inte får någon information om de evenemang som sker. Några påtalar 

då också specifikt att de skulle delta vid evenemang om något anordnades för klassen. Detta ger 

intrycket av att klasserna är potentiella segment att rikta sig till, det vill säga klassföreståndarna. Att 

det finns väldigt många klassföreståndare ger dock en svårighet i och med att man inte kan kontakta 

dem alla på grund av de resurser det skulle uppta. En god kontakt med rektorer och studievägledare 

måste därför ändå försöka upprätthållas, vilket även Gustafsson understryker. För att motverka stopp i 

postfacket så kan till exempel uppföljningssamtal ha en motverkande effekt på detta. Att sprida 

informationen internt på högskolan kan också sprida budskapet, vilket Gustafsson även nämner. En 

kombination av olika vägar för att nå ut bör därför vara det bästa, så att man inte förlitar sig på en 

enda. Att vara ute i god tid anser vi också är en viktig faktor då informationen hinner röra sig genom 

skolornas interna informationssystem så som vecko- eller månadsblad så att de interna resurserna, som 

klassföreståndarna, får informationen och en uppmaning att sprida denna till sin klass. En selektiv 

http://www.docere.se/
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betoning på specifika program ser vi också som ett alternativt grepp. Olika högskolor och universitet 

har olika program och dessa har ofta sina motsvarigheter eller liknande i gymnasieprogram. Att därför 

vid de lokala eventen ringa specifikt utvalda klassföreståndare för vissa klasser kan därför vara en idé. 

Det är inget fel i att försöka nå den främst intresserade publiken. Som exempel så har Högskolan i 

Kalmar ett designprogram, och Jenny Nyströms gymnasieskola har ett mode och designprogram. Ett 

naturligt intresse för fortsättning denna väg bör därför finnas, något man bör kunna förstärka genom 

strategiskt riktad information. Detta stärks också av Qvarnströms uttalande om att det var populärt att 

de vid en hälsotemavecka kopplade till detta genom att dela ut sportflaskor, och även Johansson 

nämner att man bör kunna nyttja kopplingar mellan högskolans program och eventens utformning 

ännu mer. 

 

Problem som kan uppstå och är viktiga att ta hänsyn till är inte endast att få ut informationen, som 

ovan nämns, utan även att studenterna får en möjlighet att gå. Både Gustafsson och Johansson menar 

att det är viktigt att eleverna får tid för att besöka mässor som är på skolorna eller i städer och att det 

annars inte blir bra. Vi anser också detta och menar därför att det behövs kommunikation med 

arrangörerna inför besök på mässor som klargör om denna tid finns avsatt för eleverna. Finns inte 

denna tid så bör kostnaderna för mässan övervägas om de är värda att användas till en målgrupp som 

är upptagen med annat och möjligtvis för stressad för att kunna ta till sig information. När det gäller 

Lastbilsturnén så är visserligen ingen tid avsatt, men då är man den enda besökaren och behöver inte 

konkurrera med andra skolor om elevernas uppmärksamhet. Johansson beskriver detta mycket väl 

genom att säga att man på egna event är höjdpunkten, medan man annars är en i mängden. Besökta 

mässor tar alltså för mycket tid i anspråk för att det ska kunna vara försvarbart att eleverna endast får 

raster och lunch som tid att ta till sig information. 

 

Enligt enkätfråga 3, avsnitt 4.5.4 så är det 36,4 % som tycker det är viktigt och mycket viktigt med 

monterns utseende för att de ska lockas till denna. Monterns utformning har alltså inte en jättestor 

påverkan, även om vi med stöd i intervjuerna ändå skulle vilja påpeka att den har en del i helhetens 

kommunikation. Även om utseendet var del för sig inte spelar så stor roll, så gäller det ändå att i 

helheten sticka ut, precis som Qvarnström och Gustafsson menar. Gustafsson säger att det gäller att ha 

egna idéer, något som ingen annan haft i utformningen av monter, katalog och give-away. Att prova 

någonting nytt kan därför vara ett bra sätt att sticka ut och få extra uppmärksamhet anser vi. Lanner 

och Söderberg (2006:73) menar även de att den bästa eventkommunikationen handlar om att sticka ut 

och tänka utanför ramarna. När det gäller utformning av monter så anser vi även att det är strategiskt 

smart att bli en mötesplats. Gustafsson berättar om Högskolan i Dalarna som hade en stor dalahäst 

hängandes ovanför sin monter. Detta gjorde att det blev ett naturligt riktmärke och en mötesplats, 

vilket drog besökare till montern. Även Högskolan i Kalmar har jobbat med detta i form av moln i 

luften, vilket både Freij och nämner som det lilla extra vilket Johansson anser blir ett viktigt riktmärke 
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man enkelt kan hitta till. Placeringen påverkar dock också, det är något studentambassadörerna tycker 

är mycket viktig. Johansson påpekar att det kan påverka hur lyckat ett event blir. Vi anser att man 

därför bör se till att ha en bra placering på de event och mässor man deltar i, och att man bör försöka 

påverka detta till ens fördel. Även Lanner och Söderberg (2006:82f) menar att placeringen är viktig då 

den har mycket med tillgänglighet att göra. Platsen, menar de, påverkar till stor del möjligheten att 

genomföra sin kommunikation på det sätt man vill för att få ut så mycket som möjligt av denna. De 

menar att man ska vara där målgruppen är, eller där målgruppen lätt kan ta sig. Tillgänglighet menar 

de är ett nyckelord för ett lyckat event. Ørnbo et al. (2005:244) menar att en plats kan påverka ett 

evenemang i en positiv riktning och att evenemangets budskap kan förstärkas om rätt plats är vald. 

Även Hoyle (2002:122f) menar att placering är viktigt, och påpekar att synlighet för montern är vikigt, 

varför det på mässor är bäst att finnas i hörn, där det finns synlighet åt två håll, eller nära entrén. Han 

menar att det är negativt att stå mitt i. Studentambassadör Johansson understryker dock hur dåligt hon 

tycker hörnen är. Att bestämma specifika platser som bättre eller sämre anser vi därför är orealistisk 

och man bör istället se synlighet som en grundförutsättning för en bra placering. 

 

Qvarnström menar att temperaturen i en mässlokal kan ha avgörande inverkan på hur länge folk orkar 

koncentrera sig och delta. Är det för varmt så kan vi mycket väl förstå att man blir trött och precis som 

vi nämnt tidigare så anser vi att detta är något man kan använda i sin eventkommunikation. Det kan 

vara ett smart drag att använda sig av kontraster i sinnena. Lanner och Söderberg (2006:120) menar att 

man ska ta det lugnt med sinnen, att inte anstränga sig för mycket att jobba med allt, att det kan bli för 

mycket, vilket gör att man stänger av. Det de inte tänker på då är dock att det inte måste innebära att 

öka intrycken i sinnena för att arbeta med dem, utan även att minska dem. Så varför då inte jobba med 

att kyla ner det egna området om det är för varmt? Är det väldigt bullrigt och mycket ljud, som Freij 

menar att det ofta är på de största tre mässorna, kanske man ska försöka jobba med tystnad, ha 

ljuddämpande monterväggar till exempel. 

 

På Hultsfred så delades det enligt Qvarnström ut öronproppar som fyllde en viktig funktion och var en 

lyckad give-away. Det talar för att då sinnena blir överstimulerade, kan man jobba med dessa på ett 

smart sätt. Tystnad är också ett ljud och för att stå ut i en bullrig miljö så får man hitta det ljud som 

bryter ut, det vill säga tystnad. Är det väldigt varmt, kan en fläkt svalka och ge mer ork. Vi anser att 

detta är saker som kanske inte ens uppfattas av besökarna, men som totalt ger en mer tilltalande 

känsla. Lanner och Söderberg (2006:92) menar också detta, att man omedvetet påverkas positivt och 

negativt av omgivningen runt om. Så att jobba med uppenbara motsatser, att jobba med behov, är 

kanske den stora del sinneskommunikation kan bidra med, snarare än att maximera alla sinnesutryck. 

Det kan också vara ett sätt att sticka ut vilket vi anser vara viktigt för att vara tilltalande. 
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På de egna eventen kan musik ha en gynnande effekt, man är då ensamma utställare och det är inte 

samma bullriga miljö vilket kan göra att det blir för mycket oväsen för besökaren. Musik kan på de 

egna eventen fungera som en uppmärksamhetsskapare. Detta stödjer också Lanner och Söderberg 

(2006:26) som menar att man vid offentliga, utan på förhand annonserade event bör ha något som 

skapar uppmärksamhet och nyfikenhet. Att jobba med musik är dock enligt enkäten, fråga 3, avsnitt 

4.5.4, inget som är nödvändigt att ha på event, vilket också stödjer initiativet att även jobba med 

tystnad. Då det finns en regional skillnad mellan gymnasieskolorna menar vi dock att detta är en fråga 

som kan variera mycket från individer och mellan skolor. På LK ansåg 41,7 % att det inte var viktigt 

och mindre viktigt att det spelades musik, samtidigt på CPRS så ansåg 66,7 % att det inte var viktigt 

och mindre viktigt att musik spelades. JN låg mellan dessa skolor, på 52 %. Att jobba med musik eller 

inte bör därför främst ses som en evenemangsförstärkare och slutsatsen man kan dra är att musik bör 

inkluderas när man så finner det nödvändigt för evenemangets helhet, så som vi nämnt ovan, och inget 

man måste anstränga sig för att ständigt inkludera. Gustafsson nämner att de ofta spelar musik för att 

få en soft känsla på de egna eventen. Är man ensam på ett event, som till exempel Event på Stan så 

anser vi till exempel att det är en situation då musik kan vara ett bra sinne att arbeta med. Det kan 

skapa en gemenskap, en mindre seriös stämning och en mer avslappnad känsla, vilket underlättar 

kontakt. Detta menar också Lanner och Söderberg (2006:81), att känslor är något man bör försöka 

förmedla till besökarna och att dessa bör samspela för att hjälpa till att lyfta fram buskapet och 

underlätta kommunikationen, liksom vi menar att musikens softa känsla vid vissa evenemang kan 

bidra till ett bättre kommunikationsklimat. 

5.3 Studentambassadörer och kontakt 

Det personliga mötet anser både Gustafsson samt alla tillfrågade studentambassadörer vara väldigt 

viktigt. Just att det finns studenter med under ett utbildningsevenemang menar alla fyller en viktig 

funktion. Gustafsson säger att det är viktig att man kan fråga någon som pluggar varför den valt just 

den specifika högskolan och Qvarnström samt Freij menar att det skapar ett intresse hos eleverna när 

de får höra att studentambassadörerna är studenter. De kan då också kommunicera på ett annat sätt, 

utan för stora ålders- eller maktskillnader. Johansson anser även hon att det är viktigt, och att eleverna 

kan relatera till dem på ett annat sätt. Enkäten visar även att det är mycket uppskattat att det finns 

information i form av studenter från högskolan vid montern. Enligt enkätundersökningen visar fråga 

4, avsnitt 4.5.5 att 58,2 % tycker att det är viktigt och mycket viktigt att detta finns. Räknar man med 

dem som tycker det är ganska viktigt så är det 89,1 % som anser att det ska finnas 

studentambassadörer som informerar. Ibland kan dock även fler resurser behövas. Både Freij och 

Qvarnström menar att det ibland på större mässor finns situationer och frågor där det istället behövs 

informatörer eller studievägledare för att hjälpa eleverna att få rätt svar på sina frågor. 

Studentambassadörer som dragplåster till montern är dock också ett relativt uppskattat inslag enligt 
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enkäten fråga 3, avsnitt 4.5.4. 60 % ansåg att det var viktigt och mycket viktigt att det finns studenter 

vid montern för att de skulle vilja gå fram till denna. Räknar man med de som tycker det är ganska 

viktigt så är det 78,2 %. Här fanns dock en skillnad mellan LK och JN. På LK svarade 41,6 % att det 

är viktigt och mycket viktigt medan på JN så svarade 68 % detta. CPRS har dock liknande åsikter som 

JN varför vi anser att det därför är övervägande viktigt och mycket viktigt. Studentambassadörer anser 

vi alltså är en essentiell del av eventkommunikationen i samband med studentrekrytering och fyller en 

viktig funktion. De drar dels besökare till montern, men fyller främst en informativ funktion. 

Studentambassadörer har också, vilket de intervjuade studentambassadörerna nämnde innan, ingen 

maktskillnad till eleverna vilket kan underlätta och bredda den informativa funktionen. Även Palm 

(2006:29f) uttrycker detta genom att förklara att när en målgrupp har en symmetrisk relation med 

sändaren av ett budskap, vilket då studentambassadörer och elever kan sägas ha, förväntas en dialog. 

Studentambassadören ska då vara beredd att ta hänsyn till vad som än framkommer under denna 

dialog. Studentambassadörerna är därför bra då de kan skapa dialog kring det som eleven vill tala om, 

och inte styr samtalet utefter en asymmetrisk maktbalans, precis så som de intervjuade 

studentambassadörerna påpekar. 

 

Enkäterna visade även, enligt enkätfråga 3, avsnitt 4.5.4, att en väldigt viktig faktor för att eleverna 

skulle vilja gå fram till en monter var att de personer som stod vid denna verkar öppna, trevliga och 

söker kontakt. 89,1 % av respondenterna menar att det är viktigt och mycket viktig, räknar man med 

de som tycker det är ganska viktigt så är det 96,4 %. Studentambassadörerna och annan 

monterpersonal har alltså en väldigt viktig roll, att förmedla en positiv attityd. Strategin för kontakt 

med ungdomarna menar Gustafsson är olika från gång till gång men säger att i grund och botten så vill 

de ge just en positiv bild och hon tror att det också är den största anledningen till att de får 

uppmärksamhet vid montern. Vi anser att studentambassadörernas roll alltså är mycket legitim, då de 

är speciellt anställda av just anledningen att de ska vara trevliga, positiva och lätta att ta kontakt med. 

Lanner och Söderberg (2006:119f) menar också att detta är en viktig del, att det är rätt personer som 

informerar på ett evenemang. De menar att någon som är bra på sin ordinarie yrkesroll inte 

nödvändigtvis behöver vara den bästa på att informera på evenemang. De menar att det ska vara rätt 

person på rätt plats och att denna person bör ha väldigt hög social kompetens
4
. Studentambassadörer 

och deras funktion som kontakt är därför en nyckelfunktion i lyckad eventkommunikation vid 

studentrekrytering. Ørnbo et al. (2005:210) är inne på samma spår och menar att det personliga och 

fysiska mötet är ett kommunikationsverktyg för att skapa en tätare kontakt med målgruppen och ge en 

större betydelse till denna. För att uppnå detta menar Gustafsson samt alla studentambassadörerna att 

de skapar ett trevligt personligt möte genom att försöka ta ögonkontakt, prata lite, men i grund och 

botten alltid ge en positiv bild och vara alerta och kunniga. 

                                                                         
4
 Social kompetens innebär att man är kompetent i sin sociala närvaro med andra. Man fungerar mycket väl i sociala situationer och 

samverkar med andra individer på ett kommunikativt mycket gott sätt. http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kompetens  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kompetens
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Alla studentambassadörerna menar att det bara är dumt att kasta kataloger på elever och att det bara 

ger en negativ bild. Qvarnström menar att det är bättre att kolla av om de vill ha katalogen först och 

Johansson menar att det finns väldigt mycket att vinna på att ge en positiv bild.  Hon menar att hon till 

och med kan rekommendera en annan skola om Högskolan i Kalmar inte har den utbildning någon 

efterfrågar. Detta handlande menar hon kan leda till att eleven som får hjälp, då får en positiv bild av 

dem och rekommenderar dem för en kompis. Gustafsson menar att den positiva bild av högskolan de 

försöker förmedla dock inte endast är upp till eventkommunikationen. Alla på högskolan spelar in i 

och med det de säger och hur de beter sig. Detta är en viktig del att tänka på i sin eventkommunikation 

anser vi, att man inte kan bära upp hela skolans namn och rykte på enbart eventkommunikationen. Det 

är viktigt att se vilken bild skolan i helhet förmedlar till allmänheten och inte bryta av denna för 

mycket eftersom det då kan bli förvirrande och otrovärdigt. Larsson (2001:96ff) har även ett 

resonemang runt detta och menar att det ideala är att en organisations profil och image stämmer 

överens med varandra. Profil är då bilden man vill förmedla och image är bilden som allmänheten 

faktiskt har. Även Erikson (2007:140) har ett resonemang kring detta och menar att man inte heller ska 

skilja sig för mycket från sin identitet, hur det egentligen är.  I enlighet med detta anser vi alltså att 

profilen bör finnas nära ens identitet för att skolans image ska kunna bäras upp och stödjas även av 

andra funktioner, så att imagen kan kommuniceras på rätt sätt och bli trovärdig. Det är alltså viktigt att 

eventkommunikationen inte kommunicerar saker skolan i helhet inte kan leva upp till i sitt övriga 

bemötande. Studentambassadörer är här ett bra element att använda då de har en hög trovärdighet i att 

förmedla identiteten, då de är faktiska studenter, och inte bara profilen, som anställda. 

 

Enkätundersökningen visade att det fanns ett stort intresse för att det även skulle finnas föreläsare vid 

montern. Enligt enkätfråga 3, avsnitt 4.5.4 så visade sig att 58,2 % tyckte det var viktigt och mycket 

viktigt att det fanns information i form av föreläsare vid montern. Räknar man med de som ansåg det 

vara ganska viktigt så var det 85,5 %. Intressant är alltså att se att förläsare ansågs vara nästan lika 

viktiga som studentambassadörer. Detta visar på att ett initiativ att involvera förläsare kan vara en 

nyckel för att skapa ytterligare intresse för högskolan eller universitetet. Att få föreläsare med på 

resande fot väcker dock många nya problem. De flesta har redan ett heltidsjobb med att föreläsa och 

har heller kanske inte alltid lust att resa omkring till mässor eller event. Att därför nyttja dessa endast 

vid passande evenemang anser vi vara det bästa. Detta kan vara till exempel vid Öppet Hus, då elever 

får besöka skolan där föreläsarna arbetar, Sommaröppet, där de flesta programansvariga som deltar 

också är föreläsare och kan ge information om sådant. Vi tror även att man vid den riktade 

kommunikation som vi tog upp tidigare kan använda specifika föreläsare för att skapa större intresse. 

Ska man bege sig till en gymnasieskola med designprogram så kan man se till att ta med sig en 

designföreläsare vid just det tillfället. Detta är ett sätt att jobba starkt mot de målgrupper som har en 

naturlig ingång till den aktuella skolan, precis som vi nämnt tidigare. Gustafsson nämner att många 

andra skolor arbetar med ett evenemang kallat ”Skugga en Student”, då eleverna får följa en student en 
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hel dag under föreläsningar. Då vår enkät ju visar på ett stort intresse för möte med förläsare bör 

Skugga en Student också vara ett studentrekryteringsinslag som kan locka många presumtiva 

studenter. 

 

Förutom den positiva inställningen de alltid försöker förmedla så menar Gustafsson att det är viktigt 

vilka man skickar ut, att dessa kommer överens samt att de passar eventet, något som även Freij och 

Johansson säger. Gustafsson beskriver till exempel att de som åker till Hultsfredsfestivalen inte kan 

vara för ansvarsfulla, men heller inte för oansvarsfulla. Att välja rätt studentambassadörer för rätt 

uppdrag är därför mycket viktigt för hur ett evenemang blir. Det viktigaste anser vi dock är förmågan 

att förmedla en positiv bild och entusiastisk känsla. Även Lanner och Söderberg (2006:27) menar att 

just entusiasm är en väldigt bra ingrediens i eventkommunikationen, då ett äkta engagemang ofta lyser 

igenom. Ett äkta intresse för besökarna, och ett äkta engagemang för sin studentambassadörsroll kan 

alltså vara en stor framgångsfaktor. Vi anser att rätt studentambassadörer med rätt inställning är en 

kritisk punkt, vilket även enkäten visar att eleverna tycker är väldigt viktigt, som nämnts tidigare. 

Lanner och Söderberg (2006:26) samt Ørnbo et al. (2005:242) påpekar det kritiska i att ha rätt 

personer. Fel personer som inte har vilja att kommunicera förstör mer än vad de tillför. Johansson och 

Freij är också inne på detta. Johansson och Freij berättar att många skolors monterpersonal helt verkar 

sakna entusiasm och sitter och väntar på besökare istället för att söka kontakt. Johansson tycker att det 

kan förvärra mycket för skolan då hon menar att ingen vill gå på en skola där representanterna är 

dryga. Freij berättar att vissa även plockar ner sina montrar innan mässan är över, vilket ytterligare 

förstärker en negativ bild. Att inse vilken inverkan monterpersonal och studentambassadörer har är 

därför en nyckel för att en lyckad eventkommunikation i samband med studentrekrytering anser vi. 

Studentambassadörerna måste vara helt införstådda med att deras handlande avspeglar sig på skolans 

anseende, och rekryteringen måste strategiskt verka för att få rätt personer som studentambassadörer. 

Enligt vår enkät, fråga 5, avsnitt 4.5.6  visade sig att 77,8 % anser att det i genusfrågan inte spelar 

någon roll om monterpersonalen är killar eller tjejer. Med detta i åtanke så bör rekryteringen fokusera 

på de personliga egenskaperna, precis så som betonats tidigare, då könstillhörigheten inte har någon 

inverkan på om elever vill besöka en monter eller inte. 

 

När man väl har rätt personer är det även viktigt att ge dem bra förutsättningar. Att det finns lösningar 

för mat kan vara en sådan faktor som kan hjälpa studentambassadörerna att vara på topp. Freij påpekar 

detta och menar att även då en mässa inte är så lång, så blir det dock som studentambassadör väldigt 

intensivt. Att vara konstant trevlig kan ta på energin och vi anser att man därför bör se till att 

studentambassadörerna har bra energinivåer så att de orkar prestera sitt bästa, de har en kritisk roll. En 

annan praktiskt hänsyn kan här vara att det finns GPS i de hyrbilar som studentambassadörerna åker i 

till mässor och evenemang. Qvarnström nämner detta som ett önskemål, och vi anser att det är en liten 

extra kostnad i förhållande till den energi som går åt för att hitta rätt väg till en skola eller en stad man 
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inte besökt innan. Med hjälp av en GPS så minskar också risken att komma försent till ett evenemang 

vilket kan ge ett negativt intryck. Dessa saker är väldigt detaljerade praktiska inslag, vilket det finns 

väldigt många fler att ta hänsyn till. Vår poäng är dock att man bör tänka på att även detaljerna kan 

spela in i hur lyckat ett event blir. Vissa saker kan man dock inte göra så mycket åt, till exempel som 

Johansson och Qvarnström menar att vissa evenemang blir misslyckade för att arrangörer inte 

informerat om att det hålls ett evenemang och besökarantalet därför blir mycket lågt. Misslyckandet 

ligger då varken hos studentambassadörerna eller i planeringen, men kan utgöra en varning för ett 

framtida samarbete med den aktuella arrangören.  

 

Elever som besöker utbildningsevenemang, speciellt tredjeårselever, kan vara stressade över sina val 

menar Freij. Hon försöker därför avdramatisera högskolan lite för att nå fram och även Johansson och 

Qvarnström menar att de försöker arbeta med en humoristisk inställning. Johansson menar att det är 

bra att inte prata för mycket, utan säga något kort som fastnar, och Freij menar att hon gärna skickar 

med information för att eleverna inte ska behöva komma ihåg allt. Johansson menar dock att man får 

känna av läget och anpassa det man säger efter detta. Vi anser att det, precis som 

studentambassadörerna antyder, är viktigt att man ser individen i den person man möter. Att ha ett 

standardbemötande i sin kommunikation är inget att arbeta för, utan man bör istället se till att 

kommunikationen är anpassad efter individen man möter för tillfället. Det är viktigt att känna av sin 

målgrupp så som även Palm (2006:29f) uttrycker det. I grund och botten ligger detta i en lyckad 

rekrytering av studentambassadörer som är lämpade, som har den sociala kompetens som även nämnts 

innan. En studentambassadör ska utefter situationen kunna bemöta olika personer på bästa sätt utefter 

mötets och personens förutsättningar. Är eleven stressad och mässan intensiv kan ett kort humoristisk 

bemötande vara det bästa. Är eleven ambitiös kanske man istället ska se till att inte skämta bort 

betydelsen av studier och utbildning. Vi anser att det är svårt att sätta fingret på rätt eller fel beteende. 

Hur kommunikationen ser ut i detalj är därför upp till bra studentambassadörer, vilket i sin tur kan 

härledas till rätt rekrytering. 

5.4 Give-aways och aktiviteter 

En give-away är ett väldigt vanligt inslag på studentrekryteringsevenemang, nästan alla har dem. En 

give-away kan dra mycket elever till montern och det kan vara ett första steg till kontakt. Qvarnström 

menar dock att han tror att elever skulle komma fram till montern även om det inte fanns någon give-

away, men att dessa förkortar startsträckan. Vi anser att en give-away dock har sin största funktion i att 

ha en ihågkommande effekt, att man har någonting med sig från evenemanget som kan användas i 

vardagen och som påminner om mötet man haft med en viss skola. Även Ørnbo et al. (2005:244) 

menar att detta är betydelsefullt och kallar den symboliska gåvan ett fysiskt viktigt bevis på vad 

deltagaren varit med om. Gustafsson menar att den ihågkommande effekten just är den främsta 
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funktionen för give-aways men menar att det är att slänga bort pengar om man ger iväg något som inte 

bär skolans logotyp, hemsideadress eller liknande. 

 

Däremot så är den dyraste och mest avancerade give-away inte alltid den bästa, precis så som 

Gustafsson säger. Lanner och Söderberg (2006:37) stödjer detta resonemang och påpekar exakt samma 

sak, att det enkla och billiga inte behöver vara något negativt, utan snarare tvärtom. Detta visar även 

vår enkät, fråga 6, avsnitt 4.5.7, där eleverna nämner godis som den give-away de helst vill ha, efter 

det kondom, penna, frukt och kortlek. Det enda som är i det dyrare segmentet av dessa give-aways är 

kortleken (www.relationreminder.se). Enkäten påvisar även att det är bra att alltid försöka att ha med 

sig något ätbart på utbildningsevenemang, så som godis och frukt. Detta stödjer även Lanner och 

Söderberg (2006:98) som menar att mat och dryck har en dragningskraft och fyller en funktion i att få 

besökarna att känna sig välkomna och uppskattade. Varje give-away måste dock också beräknas, inte 

bara mot dess kostnad rent ekonomiskt, men också praktiskt. Även om det inte nämns i empirin så 

anser vi det ändå värt att påpeka att frukt kan vara skrymmande och praktiskt svår att hantera. Det kan 

samtidigt vara ett bra sätt att sticka ut. Johansson menar att frukt verkligen skulle göra detta då nästan 

alla montrar på utbildningsevenemang har godis. Oavsett om man tar med sig frukt eller godis bör 

man dock också ta med sig ytterligare någon give-away av den enkla anledningen att frukt och godis 

äts upp, och den ihågkommande effekten då försvinner. En frukt är också svår att ha sin logotyp på.  

 

Ser man vidare på de önskade give-aways som framkom enligt enkäten nämnd ovan, så var kondom 

det näst mest önskade valet. Att ha en kondom är dock strategiskt tveksamt i och med den bild man 

utger. Vill man verkligen att skolan ska kopplas till sexualitet främst? Hänsyn bör också tas till att 

många föräldrar kan bli upprörda eller ogynnsamt inställda till en sådan give-away. En mer strategisk 

inställning bör därför tas till vad ens give-away egentligen förmedlar för budskap. Detta är något som 

både Johansson och Qvarnström talar om. Johansson menar till exempel att de borde ha frukt eftersom 

de har många hälsorelaterade utbildningar på skolan. Vi anser att det även kan ge en ihågkommande 

effekt så som ”det var ju den högskolan med frukten… ja just det, de hade ju hälsoutbildningar”. 

Gustafsson berättar bland annat om en tandläkarskola som hade som aktivitet att dekorera en 

tandborste. Där är kopplingen väldigt tydlig och ingen glömmer vad skolan hade för utbildning. Den 

idén är också intressant då man slagit ihop give-away och aktivitet. Qvarnström berättar också, som 

tidigare nämnts, om när de besökte en gymnasieskola under en hälsovecka och att de då delade ut 

sportflaskor och att det var populärt. Sådana kopplingar till det faktiska eventet kan hjälpa eleven att 

senare komma ihåg vart och varför de fått en give-away, och nyttan blir tydligare. Detta menar även 

Ørnbo et al. (2005:236f), att give-aways syfte kan vara att skapa en förståelse hos besökaren och ge 

denna en motivation åt evenemanget. Detsamma gäller om man kopplar aktiviteten eller give-aways 

till utbildningarna, så som tandborsten och frukten som nämndes ovan. Freij menar även att man borde 

kunna göra en större show av det man informerar om, att visa upp mer vad man gör. Ett alternativ då 
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vore att, till exempel för att marknadsföra designprogrammet, ge besökarna en möjlighet att designa 

något, eller för att marknadsföra en medieutbildning, låta elever få testa på att vara nyhetsankare i en 

minut. Aktiviteten får då en tydlig koppling till skolan eller utbildningarna, något som många skolor 

redan utnyttjar. Johansson berättar bland annat om att KTH, som är en teknisk högskola, alltid brukar 

koppla till detta genom att ha tekniska aktiviteter. Ørnbo et al. (2005:210) är inne på samma spår och 

menar att genom att använda en symbolhandling så som en give-away eller en aktivitet, förädlas mötet 

mellan utställaren och besökaren. Precis som nämnts ovan så anser vi därför att det är viktigt att det 

budskap en give-away eller aktivitet förmedlar går hand i hand med utställaren budskap. 

 

Alla studentambassadörerna samt Gustafsson nämner framgången med deras överstrykningspenna 

som give-away och härleder detta till att man inte kan se vad det är för något och att en nyfikenhet hos 

elever uppkommer på grund av detta. Freij nämner att många vill ha något, även om de inte vet vad det 

är. Denna nyfikenhet anser vi att man kan dra nytta av och överstrykningspennan är i detta fall även en 

gåva som går hand i hand med de flesta högskolors och universitets budskap. Vi nämnde ovan 

problemet med att använda frukt eller godis som give-away av den anledningen att dessa äts upp och 

att logotypen då försvinner eller att den aldrig varit där. Här kan en kasse fylla en viktig funktion av 

flera anledningar. Inte bara så bär den med sig give-aways och sprider budskap men skapar även en 

nyfikenhet hos andra om vad som finns i den. Freij menar att kassar också bygger upp en spänning, då 

elever kan vara nyfikna på vad som faktiskt finns i den. Hon tror kassen kan ge ett mervärde och vi 

anser att kassen kan komma till användning, inte bara för att bära information och broschyrer på 

mässan, utan även kan användas senare och därmed sprida buskapet ytterligare. 

 

Man ska däremot inte låta en give-away ta över totalt. Drickyoghurten som nämnts tidigare är ett 

exempel på då informationen och budskapet kom i skymundan för att det var en för exklusiv give-

away.  Bra att tänka på är att en give-away ändå inte är främsta anledningen till att elever besöker ett 

utbildningsevenemang. I enkätundersökningen, fråga 2, avsnitt 4.5.3, var det endast 18,2 % som 

ansåg det vara en anledning till att besöka ett utbildningsevenemang och endast 14,5 % tyckte att det 

var en viktigt och mycket viktig anledning för att de skulle gå fram till en monter, 30,9 % om man 

räknar med de som tyckte det är ganska viktigt enligt enkätfråga 3, avsnitt 4.5.4. I jämförelse med 

samma enkätfråga 3 som också nämndes tidigare, så är det 89,1 % som tycker det är viktigt och 

mycket viktigt att de som informerar är öppna, trevliga och söker kontakt. 96,4 % tyckte det om man 

även räknar med de som tycker det är ganska viktigt. Det personliga mötet, den trevliga kontakten 

värdesätts alltså väldigt högt, precis så som Qvarnström menar att monterpersonal och 

studentambassadörer är den vitalaste delen för ett framgångsrikt event. Give-aways bör därför också 

behandlas som detta, underlägset ett trevligt bemötande och rätt studentambassadörer. Man kan även 

jämföra med enkätundersökningen, fråga 3, avsnitt 4.5.4, som visar även att information om 

högskolan eller universitetet är en annan väldigt viktig anledning till att elever går fram till en monter. 
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92,7 % anser det är viktigt och mycket viktigt och 100 % tycker det är ganska viktigt, viktigt och 

mycket viktigt. Om vi jämför dessa siffror med den lockelse en give-away ansågs ha så visar även det 

på en stor skillnad. Gustafsson menar dock att olika delar fyller olika funktioner och även vi tror att 

det är svårt att lyfta ur en funktion och endast använda den. Visst behövs det en kombination av 

studentambassadörer, information, give-aways och aktiviteter. Dåliga studentambassadörer har dock 

en väldigt stor påverkan, mer än en dålig give-away eller aktivitet.  

 

Intresset för att delta vid aktiviteter eller tävlingar är enligt enkätfråga 3, avsnitt 4.5.4, lågt. Endast 

9,3 % anser det vara viktigt och mycket viktigt. Räknar vi med de som tycker det är ganska viktigt så 

är det totalt 33,3%. Intresset finns alltså men är mycket svalt. Vi tror ändå att en aktivitet eller tävling 

kan behövas för samma anledning som give-aways, att skapa en ingång för samtal. Fotoväggen 

beskriver Gustafsson var en bra aktivitet eftersom ett fotografi togs, vilken besökarna sedan fick stå 

och vänta på medan det skrevs ut. Automatiskt fick studentambassadörerna och eleverna tid att prata 

om skolan och utbildningarna.  Detta fotografi kunde de sedan posta som ett vykort och skolan stod 

för portot. Aktiviteten fungerade alltså även som en spridare av högskolan till andra. Detta är även en 

funktion give-aways fyller och Ørnbo et al. (2005:244) menar att denna fungerar som en dialogskapare 

i umgängeskretsen. En give-away eller aktivitet, så som ett foto från en fotovägg, kan alltså öka 

skolans Word-of-Mouth. 

5.5 Ung kommunikation och nya idéer 

Under ett utbildningsevenemang så vill elever enligt vår enkät främst få information i form av 

utbildningskatalog. Enligt enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5, så anser 67,3 % att det är viktigt och mycket 

viktigt. Räknar vi med ganska viktigt så anser 90,9 % detta. Det finns visserligen även en skillnad 

mellan gymnasieskolorna LK och CPRS. På LK ansåg 91,7 % det vara viktigt och mycket viktigt, 

medan på CPRS ansåg 50 % detta. Det är dock alltså ändå övervägande att informationen är viktig. 

Det kan vara intressant att se, då många kanske tror att katalogen är helt onödig eftersom internet 

finns. Internet behövs dock också. Totalt ansåg 43,6 % att det är viktigt och mycket viktigt att det 

finns tillgång till högskolans eller universitetets hemsida på plats. Räknar vi med ganska viktigt ansåg 

74,5 % detta, vilket enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5 visar. Visserligen fanns en skillnad mellan LK och 

JN. På LK ansåg 41,7 % att det inte var viktigt och mindre viktigt, på JN ansåg 16 % detta. 

Övervägande är dock fortfarande att båda skolorna tycker att det är ganska viktigt eller mer. Förutom 

att ha tillgång till hemsidan på plats ansåg totalt 69,1 % att det också är viktigt och mycket viktigt med 

information om vart det finns ytterligare information, till exempel en hemsideadress. Räknar vi med 

ganska viktigt så anser 96,4 % detta enligt enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5. Här fann vi även en skillnad 

mellan gymnasieskolorna LK och CPRS, där på den förstnämnda ansåg 91,7 % det vara viktigt och 

mycket viktigt. På CPRS ansåg 55,5 % detta. Precis som i resonemanget ovan så är det dock 



65 

 

övervägande att det är viktigt och därför dras slutsatsen utifrån detta. Lindahl (2008:24) visar även 

internets betydelse i SOM-institutets undersökning där betydelsen ökat mellan åren 2000-2007. 

Samtidigt visar samma undersökning att utbildningskatalogen är precis lika viktig, till och med 

marginellt viktigare än hemsidan. Så även om Generation Y, enligt Sköld och Olofsson (2006, 

www.docere.se), är uppvuxen med internet, så är fortfarande katalogen en viktig del man bör ha med 

sig på evenemang för att ge elever den information de vill ha. 

 

Annan information som eleverna anser vara viktig är att det finns information om skolan och 

studentlivet. Här fyller dels studentambassadörerna en funktion, men det är också viktigt med 

information om skolan och studentlivet i broschyrform. 61,9 % enligt enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5 

anser att det är viktigt och mycket viktigt att detta finns. 96,4 % om vi räknar med ganska viktigt. Vi 

fann även en skillnad mellan gymnasieskolorna LK och JN. På LK ansåg 100 % det vara viktigt och 

mycket viktigt. På JN ansåg 60 % detta. Dessa skillnader är differenser inom samma parametrar och 

påverkar inte det faktum att broschyren kan ses som ett viktigt inslag. Det finns även ett intresse av att 

se projekt eller uppgifter som studenter gjort. Enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5 visar att  

50,9 % anser att det är viktigt och mycket viktigt att det finns. Räknar vi med ganska viktigt ansåg 

78,2 % detta. Också här fanns en skillnad mellan gymnasieskolor. På LK ansåg 66,7 % att det var 

viktigt och mycket viktigt. På JN ansåg 44 % detta. Intresset för detta är alltså varierande, men ändå 

överlag stort. Vi tror att detta främst kan vara intressant för de som är intresserade av mer praktiska 

program, som till exempel design, att se arbeten studenter gjort för att få ett grepp om vad man får 

göra på utbildningen. Värt att nämna är att information är den främsta anledningen att elever besöker 

utbildningsevenemang, som tidigare nämnts, så att ha med sig mycket av denna är i sin helhet positivt. 

Viktigt är då att inse att inte endast skolan och utbildningar är intressant, utan även information om 

studentlivet, som vi nämnde ovan. Intresset för information om staden är dock ganska svalt, 32,7 % 

enligt enkätfråga 4, avsnitt 4.5.5, anser det vara viktigt och mycket viktigt. 65,5 % ansåg detta om vi 

räknar med ganska viktigt. En skillnad fanns även här mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På den 

förstnämnda ansåg 24 % att inte var viktigt och mindre viktigt. På CPRS ansåg 44,4 % detta. 

Information om staden är alltså olika viktigt för olika skolor. Intresset är dock överlag inte så högt för 

denna information att den behövs bifogas specifikt. Det är bättre att fokusera på information om skola 

och studentliv och kanske försöka få med sig några uppgifter som studenter gjort. 

 

När det gäller nya idéer för eventkommunikation i samband med studentrekrytering så är intresset för 

nya tekniska alternativ väldigt svalt. Svaren från enkäten skilde även väldigt mycket mellan skolorna, 

vilket kan peka på att olika skolor har skilda intressen för olika kommunikationstekniker. Enkäten, 

fråga 7, avsnitt 4.5.8 visar att det mest intressanta av de tre alternativ som gavs var att inkludera en 

liveblogg vid utbildningsevenemang. Totalt ansåg 25,9 % av respondenterna det vara intressant och 

mycket intressant. 61,1 % om ganska intressant räknas med. Här fanns en skillnad mellan 

http://www.docere.se/
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gymnasieskolorna LK och CPRS. På LK ansåg 8,3 % att det var mycket intressant och intressant, på 

CPRS ansåg 44,4 % detta. Som tidigare nämnts är alltså skillnaderna ganska stora mellan skolorna. 

Just livebloggen är dock något som Qvarnström och Johansson tror vore intressant att inkludera då det 

skulle dra besökare till hemsidan. Detta anser vi är ett smart sätt att få eventkommunikationen att 

lämna ett tydligt intryck i den övriga studentrekryteringskommunikationen och få en fortsatt kontakt 

med eleverna från utbildningsevenemanget. Man måste dock, utifrån enkäten, räkna med att vissa kan 

vara helt ointresserade av detta, varför man inte heller lägger de stora medlen på detta inslag. 

 

Ett annat intresse som enkäten tog upp var det kring att ha en Facebook-grupp. 20,7 % ansåg sig vara 

sig intresserade och mycket intresserade av det. 47,2 % om vi räknar med ganska intresserade. Även 

här finns en skillnad mellan gymnasieskolorna LK och CPRS. 41,7 % på LK ansåg det inte vara 

intressant och mindre intressant. På CPRS ansåg 66,7 % detta. Liksom tidigare skillnad så visar även 

detta på att olika skolor har skilda intressen gällande tekniska kommunikationslösningar. I helhet så 

visas dock ett ointresse för relevansen av att ha en Facebook-grupp. Det minst intressanta enligt 

enkätundersökningen ansåg gymnasieeleverna vara taggar. Totalt 9,4 % det vara intresserade och 

mycket intresserade av detta. Räknar vi med ganska intresserade blir det 41,5 %. Här fann vi en 

skillnad mellan gymnasieskolorna JN och CPRS. På JN ansåg 47,8 % det inte vara intressant och 

mindre intressant. På CPRS ansåg 72,2 % detta. Även denna skillnad visar det vi påpekar ovan, olika 

skolors skilda syn på tekniker. Taggar är något som Högskolan i Kalmar använder i sin 

eventkommunikation, men Gustafsson samt Qvarnström menar att de använt det för tidigt, att det är 

inte är någon som riktigt vet vad det är än. Tekniken är därför inte det som lyser igenom som viktigast, 

och precis som Freij och Johansson påtalar så är det viktigt att den nya tekniken inte tar fokus från det 

personliga mötet, precis så som även enkäten visar. 

 

Den mänskliga kontakten är viktigare än ny teknik. Vi anser även att budskapet kan gå förlorat om 

man fokuserar på för avancerade medel för att få ut detta. Även Lanner och Söderberg (2006:38) pekar 

på detta, att alltför effektfulla och avancerade evenemang kan ta fokus från grundkommunikationen. 

Vår enkätundersökning har som tidigare nämnts, visat att de enklaste medlen ofta är de mest 

uppskattade. Trevliga studentambassadörer och rätt information har varit det som varit topprioriterat 

av eleverna. Vi anser därför att det personliga mötet är en av de viktigaste faktorerna i 

eventkommunikationen. Kellerman (2000) i Sandberg (2005:54) är inne på samma spår och menar att 

seklets viktigaste kommunikationsmedel är just det personliga mötet. Öqvist (2000) i Sandberg 

(2005:54) menar också att internets kommunikationsmöjligheter ökar behovet av det personliga mötet. 

Att vara i framkant med ny teknik är därför inte en avgörande fråga om man lyckas eller inte på sina 

evenemang. Parment (2008. www.internetworld.idg.se) menar till och med att denna Generation Y 

som finns just nu har ett väldigt lågt intresse för teknik på grund av att det är så naturligt för dem och 

att fascinationen därför är låg. 

http://www.internetworld.idg.se/
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6. SLUTSATSER 
Här resonerar vi kortfattat kring de slutsatser vi anser att denna c-uppsats kan presentera. 

6.1 Återkoppling till syftet 

Vårt syfte med denna uppsats har varit att undersöka de specifika särdrag som 

studentrekryteringsevent och utbildningsmässor har och hur man bör arbeta med dessa på bästa sätt, 

vilket vi sammanfattar nedan. Vi har som nämnts tidigare inte förhållit oss till färdig teori utan har 

arbetat induktivt med eget teoriskapande. 

6.2 Svar på våra frågeställningar 

Vår frågeställning för denna uppsats har varit: 

 

 Hur, och med hjälp av vad, kan en högskola eller ett universitet på studentrekryteringsevent 

och utbildningsmässor kommunicera med dagens unga på ett bra sätt? 

 

Inför ett utbildningsevenemang bör fokus bland annat ligga på att få ut information och upplysning till 

gymnasieelever om vad ett utbildningsevenemang har för funktion. Oftast råder det en 

informationsbrist vilket medför frånvaro från gymnasieelever. Man bör inte heller endast fokusera på 

en målgrupp; gymnasieelever, utan i vissa evenemang även rikta sig till sekundära målgrupper, då 

dessa kan sprida skolan budskap via Word-of-Mouth. Det gäller att skapa en allmän kännedom om 

högskolan eller universitetet, vilket i bästa fall kan leda till Top-of-Mind. Som vi nämnde ovan så är 

främst informationsbrist en anledning till att eventkommunikation i studentrekryteringssammanhang 

inte fungerar och vi anser att vänner och familj kan fungera som viktiga informationskällor åt 

presumtiva studenter. Den främsta målgruppen bör dock tydligt vara de presumtiva studenterna. 

Eftersom forskning visar att dagens unga är väldigt ombytliga så är Lastbilsturnén eller motsvarande 

med dess funktion något att satsa på. Med ett inslag som Lastbilsturnén krävs det att alltid ha plan 

beroende på väderleken. Kan placering ske inomhus under regn är det en fördel eller till exempel 

under kyla bjuda på något varmt. Viktigt är att kunna möta sin målgrupp oberoende väder. Som vår 

forskning visat så är den främsta anledningen att gymnasieelever besöker ett evenemang att de vill bli 

mer säkra på deras val. Här har evenemanget Sommaröppet en funktion i att just förstärka intrycket av 

skolans fördelaktigheter. 

  

Att endast förlita sig på rektorer och studievägledare för att få ut information om evenemang 

rekommenderar vi inte, tid sparas men man lägger stor vikt hos dem för hur evenemangets slutgiltiga 

resultat blir. En styrka är att skapa god kontakt med dessa och upprätta uppföljningssamtal för att 
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motverka stopp i deras postfack samt att informera internt om uppkommande event. Det gäller även att 

vara ute i god tid så att dessa kan förmedla information till gymnasieeleverna då detta efterfrågas. 

Självklart är en kombination av dessa det bästa och man bör inte förlita sig på en endast en 

kommunikationskanal. 

 

Strategiskt sett bör man utforma en monter så att det blir en naturlig mötesplats och försöka påverka 

placeringen så att synligheten är god. Vår enkätundersökning visade att det i stort sätt var lika viktigt 

att ha föreläsare som studenter på ett utbildningsevenemang och att detta kan vara en nyckel till att 

skapa ytterligare intresse för en högskola eller universitet och en anledning till att besöka dess monter.  

Vi anser att en mer riktad kommunikation skulle skapa mer intresse och besöker man en skola där de 

har till exempel ett designprogram vore det fördelaktigt att skicka både studentambassadörer och 

föreläsare från det högskole- eller universitetsprogrammet. Att använda sinnen anser vi är bra i 

kontrastverkan. Det är alltså ingen bra idé att öka intrycket av sinnena om dessa redan utnyttjas. Om 

till exempel redan ljud finns, är det då bättre att arbeta med tystnad. Om man däremot anordnar ett 

eget event kan musiken fungera som uppmärksamhetsskapare, vilken även skapar en mer avslappnad 

stämning som blir en kontaktskapare. 

 

Våra följdfrågor för denna uppsats var: 

 

 Hur stor inverkan har studentambassadörer på dagens unga vid studentrekryteringsevent och 

utbildningsmässor? 

 

Vi anser att studentambassadörer är en essentiell del av studentrekryteringskommunikationen i 

samband med eventkommunikation. De drar dels besökare till montern och fyller en informativ 

funktion, och eftersom de som söker information främst är gymnasieelever, finns ingen större 

maktskillnad vilket underlättar kommunikationen mellan dem. Det gäller att ha rätt person vid rätt 

plats eftersom fel personer som inte har en vilja att kommunicera förstör mer än vad de tillför. Därför 

är studentambassadörernas roll mycket legitim då de är speciellt anställda av anledningen att vara 

trevliga, positiva och vara lätta att ta kontakt med. Det är viktigt att studentambassadörerna ser 

individen i mötet med gymnasieungdomar och kan anpassa sig efter detta. Därför är det upp till den 

som rekryterar att hitta de mest lämpliga studentambassadörerna. Men det är inte bara 

studentambassadörerna som spelar in i eventkommunikationen, alla på högskolan eller universitetet 

gör det. Det är därför viktigt att eventkommunikationen inte kommunicerar något som skolan inte kan 

leva upp till. 
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 Är give-aways i samband med studentrekryteringsevent och utbildningsmässor verkningslösa 

eller har de en viktig inverkan på rekryteringen? 

 

Vi anser att en give-away har den största funktionen i att ha en ihågkommande effekt som påminner 

besökaren om det möte den haft med skolan. Den fungerar även som ett första och underlättande steg 

till kontakt. Den bästa give-away behöver inte vara den dyraste och den får inte heller ta över totalt. 

Som vår enkätundersökning visade så var de mest populära inte heller de mest avancerade. Vi 

rekommenderar även att koppla samman give-aways och aktiviteter med varandra. Men framförallt 

borde dessa förmedla samma budskap som högskolan eller universitetet gör. Detta kopplar även till 

den ihågkommande effekt vi menar är den främsta funktionen för en give-away. Viktigt att komma 

ihåg är att gymnasieungdomars främsta anledning för att gå på ett utbildningsevenemang är inte att få 

en gratis give-away eller att delta i en aktivitet eller tävling. Det är det personliga mötget som 

värdesätts framför dessa och därför bör give-aways behandlas underlägset ett trevligt bemötande från 

rätt studentambassadörer. En slutsats att göra om detta är att det behövs en kombination mellan 

studentambassadörer, information, give-aways och aktiviteter. Dåliga studentambassadörer har 

däremot större påverkan än vad en dålig give-away eller aktivitet har, varför studentambassadörerna 

kan sägas ha en mer kritisk roll än dessa. 

 

 Finns det någon faktor som är essentiell för att få kontakt med ungdomarna vid 

studentrekryteringsevent och utbildningsmässor och hur kan ny teknik ha, eller inte ha, en del 

i detta? 

 

Som tidigare nämndes är information viktigt för gymnasieungdomarna som besöker ett 

utbildningsevenemang. Den mest intressanta informationen var utbildningskatalog, men även 

information om skolan och studentlivet är viktigt. Att det finns information om vart eleverna sedan 

kan få mer information är också mycket viktigt. Här kan till exempel en give-away fylla den 

informativa funktionen. Ny teknik har visat sig vara sekundär i samband med eventkommunikation. 

Det personliga mötet är vida mer populärt än att en teknisk innovation finns att tillgå. Det största 

intresset enligt vår enkätundersökning fanns dock i att inkludera en Liveblogg på 

utbildningsevenemang och denna skulle kunna vara en kontaktskapare för andra 

studentrekryteringsfunktioner och den lämnar ett tydligt intryck i den övriga 

studentrekryteringskommunikationen. 

6.3 Målsättning med uppsatsen 

Vår målsättning med denna C-uppsats har varit att oberoende på vilket studentrekryteringskontor i 

Sverige en informatör sitter på, så ska vår uppsats kunna bidra med teori och kunskap för att få en 
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översikt över arbetet och ge en uppdaterad bild för vad som gäller för att rekrytera ungdomar till 

högskola eller universitet i samband med utbildningsevenemang. Vi vill att vår C-uppsats ska kunna 

ge praktiska lärdomar om studentrekrytering idag. Den ska vara relevant för informatörer och ledare 

som arbetar med studentrekryteringsevent. Vi är dock medvetna att vår forskning har en tydlig 

regional anknytning, på grund av begränsade resurser, varför vi arbetat mycket med replikerbarheten 

för att andra informatörer ska ha möjlighet att via bifogad enkät finna sina regionala skillnader och 

därefter kunna anpassa den egna utformningen av verksamheten efter detta. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Att fortsätta forskningen på andra orter och på så sätt få en heltäckande bild över hela utbildnings-

Sveriges studentrekryteringssituation anser vi vore intressant för att bredda detta teoretiska ämne. Mer 

inriktad forskning på specifika inslag vore också intressant. Bland annat så valde ju vi i vår forskning 

att inte titta på de genusskillnader som kan finns utan istället titta på regionala skillnader. Ett förslag 

till fortsatt forskning skulle då kunna vara att göra en jämförande studie och titta på om tjejer och 

killar har olika krav och förväntningar på ett studentrekryteringsevenemang. 
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BILAGA 1 
 

Intervjuguide för informatör 

1. Berätta om dig själv och vad din funktion är på Högskolan i Kalmar. 

2. Berätta om de event och mässor ni besöker och vad de fyller för funktion.  

3. Berätta om de event och mässor ni anordnar och vad de fyller för funktion. 

4. Hur skiljer sig egna event mot besökta event/mässor? 

5. Vilka inslag har ni i er kommunikation på event och mässor och vilken funktion fyller de?  

6. Vilka sinnen nyttjar ni i er kommunikation och vad har de för funktion? (ljud, lukt, smak, 

känsel, syn) 

7. Använder ni er av känslor på något strategiskt sätt? 

8. Är det något inslag som har verkat/varit extra lyckat? 

9. Något inslag som är överskattat men som ändå används? 

10. Något inslag som inte är bra? 

11. Har det funnits någon faktor som du tror spelat in i att vissa event, både besökta och egna 

blivit väldigt lyckade? Berätta. 

12. Har det funnits någon faktor som du tror spelat in i att vissa event, både besökta och egna 

blivit väldigt misslyckade? Berätta. 

13. Vilket sätt tror du är det bästa för att få uppmärksamhet från de unga på event och mässor i 

studentrekryteringssammanhang? 

14. Är det något ni sett/hört att en annan högskola eller universitet har gjort i sin 

eventkommunikation som ni tycker verkar intressant att använda? 

15. Är det något ni sett/hört att en annan högskola eller universitet har gjort i sin 

eventkommunikation som ni tycker verkar dåligt/negativt att använda? 

 

Egna event 

16. Hur arbetar ni med att få de unga att komma på era egna event? 

17. Vad är det bästa sättet att få uppmärksamhet för era egna event? 

Besökta event 

18. Hur försöker ni få besökarna på event att komma till er monter? 

19. Vilken ser ni som den största anledningen att ni får uppmärksamhet till er monter? (t.ex. bra 

give-aways, bra och trevliga ambassadörer, bra placering på event, bra kännedom om skolan, 

el. dyl.) 

Strategiska frågor 

20. Vilka faktorer tror du spelar in i hur unga tar till sig information vid event och mässor? 

21. Vad tror du att ny teknik kan bidra med i koppling till eventkommunikation till unga? 



ii 

 

22. I er eventkommunikation, arbetar ni då för att nå någon sekundär målgrupp, t.ex. familj, eller 

är det utformat efter potentiella studenter? 

23. Tar ni hänsyn till relevant forskning och anpassar utformningen av event och mässor efter den, 

t.ex. generationsforskning? 

23a Eller. Går ni mer på erfarenhet av vad som har fungerat? 

23b Eller. Går ni på känsla och har olika approacher från gång till gång? 
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BILAGA 2 
 

Intervjuguide för studentambassadör 

Del I 

1. Berätta lite om dig själv och din ambassadörsroll. 

2. Berätta om de event och mässor du deltagit vid.  

3. Hur skiljer sig egna event mot besökta event/mässor enligt dig? 

4. Vilka sinnen nyttjar ni i er kommunikation och vad har de för funktion? (ljud, lukt, smak, 

känsel, syn)  

5. Använder ni er av känslor på något strategiskt sätt? 

6. Är det något inslag som har verkat/varit extra lyckat? 

7. Något inslag som är överskattat men som ändå används? 

8. Något inslag som inte är bra? 

9. Har det funnits någon faktor som du tror spelat in i att vissa event, både besökta och egna 

blivit väldigt lyckade? Berätta. 

10. Har det funnits någon faktor som du tror spelat in i att vissa event, både besökta och egna 

blivit väldigt misslyckade? Berätta. 

11. Är det något ni sett/hört att en annan högskola eller universitet har gjort i sin 

eventkommunikation som ni tycker verkar intressant att använda? 

12. Är det något ni sett/hört att en annan högskola eller universitet har gjort i sin 

eventkommunikation som ni tycker verkar dåligt/negativt att använda? 

13. Vilket sätt tror du är det bästa för att få uppmärksamhet från de unga på event och mässor i 

studentrekryteringssammanhang? 

 

Del II 

1. Hur försöker ni få besökarna på event att komma till er monter? 

2. Vilken ser ni som den största anledningen att ni får uppmärksamhet till er monter? (t.ex. bra 

give-aways, bra och trevliga ambassadörer, bra placering på event, bra kännedom om skolan, 

el. dyl.) 

3. Vilka faktorer tror du spelar in i hur unga tar till sig information vid event och mässor? 

4. Vad tror du att ny teknik kan bidra med i koppling till eventkommunikation till unga? 

5. I er eventkommunikation, arbetar ni då för att nå någon sekundär målgrupp, t.ex. familj, eller 

är det utformat efter potentiella studenter? 
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BILAGA 3 

Enkät 

 

UNDERSÖKNING OM UTBILDNINGSEVENEMANG FÖR EFTERGYMNASIALA 

STUDIER VID UNIVERSTET OCH HÖGSKOLA 
 

Hej! Detta är en studie som behandlar vad ungdomar tycker om utbildningsevenemang 
för universitet och högskolor. Tack för ditt bidrag! 
 

 

Ålder: 

 

Kön: 
 

Gymnasieprogram: 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

För varje fråga nedan ringar du in det alternativ som bäst 

överensstämmer med din åsikt. 

1. Har du varit på utbildningsevenemang för högskola/universitet? 

JA NEJ 

1a. Om JA, vilket utbildningsevenemang var det: 

 

 

1b. Om NEJ, vad skulle få dig att gå på ett 

utbildningsevenemang? 

Utbildningsmässa 
Skriv här: 

Information på skolan 
 

Information på stan 
 

Öppet hus 
 

Annat, skriv här: 
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2. Vad får dig att vilja besöka ett utbildningsevenemang 

(Du får välja max 3 alternativ)          

Mina vänner ska dit Min skola vill att jag ska delta Bli mer säker på mitt val 

Få gratis saker Ta reda på vad mina vänner ska 
välja 

Få information om olika 
skolor och utbildningar 

Delta i tävlingar/aktiviteter Träffa nya människor Få utbildningskataloger 

Annat, skriv här:   

 

 

3. Vad är viktigt respektive inte viktigt för att du ska vilja gå fram till 

en monter/en person som informerar om ett universitet eller en 

högskola: 

 

I
n

te
 v

ik
tig

t 

G
a
n

s
k
a
 

v
ik

tig
t 

M
y
c
k
e
t 

v
ik

tig
t 

Att det finns information om högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Att jag känner till högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Att det är många andra personer vid montern 1 2 3 4 5 

Att mina vänner redan är vid montern 1 2 3 4 5 

Att mina vänner verkar intresserade av högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Att jag känner någon som studerar vid högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Att min familj tycker om högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Att det finns studenter från högskolan/universitetet vid montern 1 2 3 4 5 

Att de som informerar verkar öppna och trevliga och söker kontakt  1 2 3 4 5 

Att de som informerar ser attraktiva ut 1 2 3 4 5 

Att jag kan få någonting gratis 1 2 3 4 5 

Att jag kan delta i en aktivitet eller tävling 1 2 3 4 5 

Att jag gillar utseendet på montern/informationsstället 1 2 3 4 5 

Att de spelar musik 1 2 3 4 5 

Att det visas en informationsfilm/ett bildspel 1 2 3 4 5 

 

 

För varje fråga nedan ringar du in siffran som bäst överensstämmer 

med din åsikt. 
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4. Under ett utbildningsevenemang, hur viktigt respektive inte viktigt 

anser du att det är att det finns information om 

högskolan/universitetet i form av: 

 

I
n

te
 v

ik
tig

t 

G
a
n

s
k
a
 

v
ik

tig
t 

M
y
c
k
e
t 

v
ik

tig
t 

Utbildningskatalog 1 2 3 4 5 

Broschyr om skolan och studentlivet 1 2 3 4 5 

Studenter från högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Föreläsare från högskolan/universitetet 1 2 3 4 5 

Broschyr/tidning om staden 1 2 3 4 5 

Informationsfilm/bildspel 1 2 3 4 5 

Ansökningsblankett 1 2 3 4 5 

Projekt/Uppgifter som studenter vid högskolan/universitetet har gjort  1 2 3 4 5 

Tillgång till hemsidan på plats 1 2 3 4 5 

Information om vart det finns mer information, t.ex. hemsida, telenr. 1 2 3 4 5 

Möjligheter till fortsatt kontakt och information från student via t.ex. 

mail eller chat 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

För varje fråga nedan ringar du in de alternativen eller siffrorna som 

bäst överensstämmer med din åsikt. 

5. Jag går helst fram till en monter/en person om där står en:            

Tjej 
Kille 

Spelar ingen roll 
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6. Om jag på ett evenemang skulle få något gratis skulle jag helst vilja att det var:                  

(Du får välja max 5 alternativ)          

Mobilväska Mobilsmycke Bokmärke 

Reflex En låt att ladda ned  Kortlek 

Penna Plåster Frön att så 

Överstrykningspenna Kondom Suddgummi 

Sportflaska Godis Jojo 

Lanyard (mobilband) Frukt Engångstatuering 

Sedelklämma/visitkortshållare Spagettimått Flasköppnare 

 

 

Egna förslag: 

 

 

 

 

 

 

 

7. Av lite nya idéer, vilka tycker du är mycket intressanta 

respektive inte intressanta att ha vid utbildningsevenemang? 

 

I
n

te
 

in
tr

e
s
s
a
n

t 

G
a
n

s
k
a
 

in
tr

e
s
s
a
n

t 

M
y
c
k
e
t 

in
tr

e
s
s
a
n

t 

Att det finns en liveblogg som uppdateras på plats 1 2 3 4 5 

Att det finns en facebook-grupp man kan gå med i 1 2 3 4 5 

Att man kan mobiltagga för intressanta länkar 1 2 3 4 5 

 

 

Egna förslag: 
 

 

 

 

 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Enkätsvar 

 

Ålder, kön och gymnasieprogram 

 

 

 

 

Kön 
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Om NEJ, vad skulle få dig att gå på ett utbildningsevenemang? 
 
Lars Kaggskolan:  

 Verkar intressant och bra och om någon jag känner ska dit 

 Mer information om sektioner och studentliv 

 Att skolan anordnade något för klassen *2 

 Mer information och veta när de kommer 

 Information på skolan 

 Inbjudan och om det var något jag var intresserad av 

Jenny Nyströmskolan: 

 Att skolan ordnar allt 

 Att utbildningar jag är intresserade av finns 

 Mer information innan själva evenemanget 

 Gratis mat, 

 Prova-på evenemang 

 Om det är något intressant 

 Fler än bara högskolan i Kalmar 

 Att jag är intresserad 

 Om jag fick information om det – aldrig hört om något 

 Intresse 

Christopher Polhemgymnasiet och Richard Steffengymnasiet 

 För att bilda mig en uppfattning om hur det är att gå på högskola. 

 Om jag visste skulle jag ha gått 

 Bättre information om när 

 Information om det 

 Inte tid 

 Om jag visste att det var 

 

 

2 2

10

1

5

3

77

17

1

5

Utbildningsmässa Information på 
skolan 

Information på stan Öppet hus 

Om JA, vilket utbildningsevenemang var det:

LK JN CPRS TOTALT
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Fråga 6 

 

Egna förslag som framkom:  

 2 st Coca-Cola, 2 st Pokémon, Pengar, Armband (t.ex. sånt som don’t drink and drive delar 

ut), Shotglas, Smink, Hembakade bullar 
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