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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats är skapad åt företaget Chaos Paintball som är ett eventföretag som bedriver 
verksamhet i fem olika städer i Värmland och i Örebro.  

Företaget har under de senaste åren växt kraftigt och behöver nu svar på vilken 
marknadsföring som är den bästa för just detta företag. Syftet med uppsatsen är således att 
konkret ge råd om vilken sorts marknadsföring Chaos Paintball bör använda sig av för att nå 
ut till de målgrupper som företaget önskar att ha. Men även att visa på vilka förändringar 
företaget bör göra i sin organisation på grund av detta.  

För att kunna få svar på detta har vi använt oss av enkätundersökningar med tidigare 

kunder, insamlad kvantitativ data från företaget som analyserats på ett mer djupgående och 

kvalitativt sätt och intervjuer med företagets ledning. Detta tillsammans med de befintliga 

teorierna som vi använder oss av är grunden i denna uppsats. 

Våra slutsatser är bland annat att företaget bör ändra sin nuvarande 

traditionellamarknadsföring mot mer tjänsteinriktad marknadsföring. Men även att 

företaget bör särskilja marknadsföringen beroende på vilka kundgrupper de marknadsför sig 

mot. För att detta ska kunna genomföras behöver företaget göra en del organisatoriska 

ändringar så att marknadskommunikationen ska fungera på et tillfredsställande sätt. 
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I DET INLEDANDE KAPITLET AV UPPSATSEN KOMMER VI ATT BERÖRA BAKGRUNDEN, VILKA 

PROBLEM VI HAR UNDERSÖKT, VÅRT SYFTE MED UPPSATSEN OCH DE AVGRÄNSNINGAR VI 

GJORT.  

1. INLEDNING 

1.1. PROBLEM BAKGRUND 

Chaos Paintball är ett eventföretag som säljer tjänster i form av paintball och mångkamp. 
Företaget grundades 1997 av ett kompisgäng med en bana och paintball som sin enda 
aktivitet. I dagens läge är företaget Sveriges tredje största paintballföretag och man driver 
nu fem stycken banor i Hällefors, Kristinehamn, Filipstad, Karlstad och Örebro. År 2006 valde 
företaget att göra sin största satsning någonsin i och med köpet av en paintballbana i 
Örebro. Det är Örebro och Karlstad som står för huvuddelen av företagets verksamhet och 
omsättning. Under hösten 2007 fortsatte företaget sin satsning genom att inleda ett 
samarbete med Nöjesfabriken i Karlstad. Detta startades för att på så sätt försöka förlänga 
säsongen och förhoppningsvis skapa ett utökat kundnätverk. I det nya upplägget kan 
kunderna boka tre olika mångkampspaket med tillhörande mat i Nöjesfabrikens lokaler med 
Chaos Paintballs utrustning och instruktörer. Detta är ett nytt steg som Chaos Paintball tar 
till för att utöka sin verksamhet, då de innan detta samarbete inleddes ej haft någon 
verksamhet inomhus. Företaget kan nu stoltsera med att de kan erbjuda sina kunder någon 
form av aktiviteter helt oberoende av väder året om, alla dagar. Förutom denna satsning 
med Chaos Paintballs verksamhet så har även ägarna långtgående planer på att expandera i 
några andra verksamheter för att öka antalet besökare och ha en längre säsong med fler 
aktiviteter än vad som erbjuds idag. Med dessa satsningar har företaget stor chans att bli en 
ledande aktör inom nöjes- och eventmarknaden, om rätt beslut fattas och satsningarna 
lyckas, åtminstone i region Värmland och Örebro. Tillväxtmöjligheterna är mycket goda men 
för att lyckas behöver en omorganisation genomföras och klara mål och visioner måste 
arbetas fram. Men förutsättningarna finns och det är nu upp till företagets ledning att 
genomföra dem.      

Detta har medfört att kravet på att marknadsföra sig på rätt sätt har ökat. Chaos Paintball 
har gått från ett företag som fanns till på skoj till den nuvarande verksamheten genom de 
ökade satsningarna som är gjorda och lett till att kraven på att dra in pengar ökat markant. 
Företagets organisation är inte anpassad efter de nuvarande förutsättningarna, då det inte 
funnits vare sig kundregister eller information om vilka aktiviteter kunderna gjort etc. Vidare 
har företaget under 2007 haft större delen av sin marknadsföring belägen i maj och juni 
vilket medfört att de fått ett väldigt stort tryck på sig under framförallt dessa månader. Detta 
har medfört att företaget inte kunnat erbjuda sina tjänster så att de utfallit till full 
belåtenhet. 

Då konkurrensen inom eventsidan är förhållandevis hård så är marknadsföringen för 
företaget väldigt viktig för att få människor att lägga märke till just detta företag. För tillfället 
marknadsför sig företaget genom framförallt radioreklam, annonser, och Internet i 
varierande mängd och kostnad.  

Chaos Paintball har inte följt upp vad deras tidigare marknadsföringskampanjer gett tillbaka 
utan har fattat sina beslut på vad som känts bra.   



 

1.2.  PROBLEMFORMULERING 

Chaos paintball har och har haft gott om kunder de två senaste åren under månaderna maj 
och juni medan det i juli är färre besökare. Därefter sjunker antal kunder under resten av 
säsongen. Vi anser att det borde finnas möjligheter för en utomhussäsong från mars till 
oktober eller fram till och med dess att snön lägger sig på marken, för att sedan låta 
inomhussäsongen ta över. Framförallt ser vi att företaget borde kunna eliminera dalarna 
med besökare och dessutom sprida ut besöken mer över veckorna. Idag sker huvuddelen av 
alla besök på helger. För att företaget ska kunna lyckas med att genomföra dessa 
förändringar så krävs det att företaget börjar marknadsföra sig på annat sätt än vad som 
görs för närvarande. Vi frågar oss:  

1. Vilka kommunikationsverktyg ska Chaos paintball använda sig av för att öka antalet 
kundbesök samt för att öka medvetenheten om företaget i de respektive städerna? 
 

2. Vilka kundgrupper har företaget och vilka vill de ha i framtiden? 
 

3. Hur ser företagets organisation ut idag och hur bör den se ut i framtiden för att 
kunna leva upp till företagets mål? 

Genom att studera och analysera frågeställningen och genom att vi analyserar de 
marknadsföringskampanjer som företaget använt sig av tidigare har vi som mål att kunna 
visa på hur en förlängning av utomhussäsongen skulle kunna ske. Vi kommer även att visa 
vilka kampanjer som varit mer lyckade än andra. Vi hoppas vidare på att kunna ge konkreta 
råd för hur Chaos paintball bör marknadsföra sig för att uppnå sina mål och finna den 
marknadsföringen som torde vara den mest lönsamma för företaget och dess tilltänkta 
målgrupper. För att lyckas med detta behöver vi ha ökade kunskaper om de kundgrupperna 
som företaget har och önskar att de hade, vilket vi tror vi kommer att få reda på med hjälp 
av de undersökningar som kommer att göras.   
 

1.3. SYFTE 

Syftet med den här uppsatsen är att konkret ge råd om vilken sorts marknadsföring Chaos 
Paintball bör använda sig av för att nå ut till de målgrupper som företaget önskar ha. Men 
även att visa på vilka förändringar företaget bör göra i sin organisation på grund av detta.  

 

1.4. AVGRÄNSNINGAR 

Den huvudsakliga avgränsningen som görs är främst genom att denna rapport skapas åt 
företaget Chaos Paintball. Därmed blir den huvudsakliga uppgiften att analysera hur 
kunderna uppfattar företagets marknadsföring och hur företaget ska kunna locka till sig nya 
kunder, samt få kunderna att komma tillbaka. Då största delen av Chaos Paintballs kunder 
besöker anläggningarna i Karlstad och Örebro har vi valt att främst fördjupa oss inom dessa 
två marknadsområden och ser bara på resterande anläggningar utifrån företaget i sin helhet. 



 

Vi har valt att analysera data som vi har erhållit från företaget från åren 2006 och 2007, 
detta för att tidigare års kundregister varit så bristfälliga och tidsaspekten är så stor att en 
fördjupning med dessa kunder som bas inte hade varit rättvisande. Vi anser även att det 
räcker att fördjupa oss i dessa två år för att det är under dessa två år som anläggningen i 
Örebro har funnits i företagets ägo.  

 

1.5. DISPOSITIONER 

Vi har valt att disponera vår uppsats genom att i det inledande kapitlet beskriva 
problemformuleringen och syftet, för att sedan följa upp med metodkapitlet där vi förklarar 
och beskriver reliabiliteten och validiteten i undersökningarna som genomförts. Vidare 
beskriver vi hur vi utnyttjar de kvalitativa och kvantitativa metoder som kommer att 
användas i studien.  

Detta följs sedan av teorikapitlet där vi redovisar vilka modeller och teorier vi praktiserat. Vi 
kommer även att belysa vissa relevanta begrepp och vad som bör innefattas i ett företags 
kommunikationsplan. 

I de efterföljande kapitlen som består av empirikapitlet, analyskapitlet och våra 
slutsatser/rekomendationer kommer vi att belysa: I empirikapitlet visar vi på vad som 
framkommit utav de gjorda kvalitativa och kvantitativa intervjuerna och på 
sammanställningen av den insamlade kvantitativa data som samlats in och den kvalitativa 
analysen som gjorts utifrån den. I analyskapitlet diskuteras hur vi använt oss av teorin för att 
senare koppla samman den med empirin. Det avslutande kapitlet innehåller 
slutsatser/rekommendationer och det är också i detta kapitel som vår frågeställning kommer 
att besvaras. Dessa kapitel kommer i vår uppsats att gå in i varandra för att den ska vara mer 
levande och på så sätt kommer delar i empirin, analysen och slutsatsen/rekomendationer 
ligga i varandra.   

 



 

1.5.1 DISPOSITION 

 

 

 



 

I METODKAPITLET KOMMER VI ATT BELYSA DE STÄLLNINGSTAGANDEN VI GJORT ANGÅENDE DE 
VETENSKAPLIGA METODER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM VI VALT I DEN EMPIRISKA 

UNDERSÖKNINGEN. 

2. METOD 

2.1. UNDERSÖKNINGENS UTFORMANDE  

Vår studie består av en större kvantitativ del, kvalitativa intervjuer samt analys av olika 
företagsdata från år 2006 och 2007. Trots att vår huvudsakliga uppgift är att analysera och 
undersöka företagets arbete med sin marknadsföring, kommer vi att försöka se om en del av 
de tjänstemarknadsföringsteorierna vi mött i undervisningen även används i verkligheten. 
Detta kan ses som att undersökningen också är teoriprövande. Vi inser dock att vi inte 
kommer att ha tillräckligt med information för att kunna pröva, bevisa eller fälla någon av de 
teorier vi tar upp, utan bedömer att studien i första hand är deskriptiv och tolkande. 
(Ejvegård 2003) 

 

2.2. PRIMÄR OCH SEKUNDÄRDATA 

I uppsatsen har vi använt oss av primärdata i form av intervjuer med tidigare kunder hos 
företaget. Vi har även haft en djupintervju med en av delägarna i företaget. (Ejvegård 2003)  

Sammantaget med den informationen som vi har fått från Chaos paintball i form av 
kundregister, marknadsföringskostnader osv. (sekundärdata), anser vi att vi har haft 
tillräckligt med information för att kunna komma fram till en relevant slutsats. Vi anser att 
källorna har en hög kvalitet, då majoriteten av informationen kommer från företaget, som i 
sin tur vill få ut mesta möjliga utifrån undersökningen och på så sätt har de försett oss med 
korrekt och bra information. (Ejvegård 2003) 

 

2.3. KVANTITATIV OCH KVALITATIV DATA 

Vår undersökning består till stor del av intervjudata då vi anser att denna typ av data kan 
komma att ge oss information som vi kan använda för att nå syftet. Vi har samlat in data i 
form av telefonintervjuer. Vi har vidare fått en stor mängd information från företaget för att 
leta efter samband mellan marknadsföringen och antalet kundbesök. Denna kvantitativa 
data har vi sedan valt att studera och analysera på ett mer djupgående och kvalitativt sätt. 

Vi behövde kunskap om vad Chaos Paintball har för strategier i sin marknadsföring och 
varför de gör som de gör i dagsläget och vilka deras mål och visioner är. Därför valde vi att 
använda oss av en kvalitativ personlig intervju med en av delägarna och tillika grundare av 
Chaos paintball, Carl Danielsson.  

 

 



 

2.4. UNDERSÖKNINGSMETOD 

Vi hade att välja på att genomföra våra kvantitativa intervjuer på tre olika sätt enligt 
Jacobsen (2002) a) postenkäter b) telefonintervjuer c) standardiserade besöksintervjuer 

Metoden vi valde är telefonintervjuer (eg. telefonenkät). Vi intervjuade de personer som 
enligt kundregistret bokade aktiviteten. Vi valde att intervjua dessa personer beroende på 
att vi hade tillgång till deras namn och telefonnummer men också därför att vi tror att de 
som bokade aktiviteten är de som är mest drivande inom den specifika gruppen. Det är hos 
dessa nyckelpersoner som vi ser att vi har störst chans att få mer detaljerad respons. Vi 
valde metoden framförallt eftersom den går snabbt och är förhållandevis billig. Den ger en 
hög svarsprocent och är den bästa metoden under de förutsättningar som råder. (Jacobsen 
2002) 

 

2.4.1. UNDERSÖKNINGENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Förutom vi som skriver om marknadsföringen i tjänsteföretaget Chaos paintball är det två 
andra grupper som också gör examensarbete åt företaget. Tillsammans med dessa grupper 
valde vi att göra en gemensam enkät som underlag för våra intervjuer. På detta sätt kunde vi 
minska antalet kunder varje person behövde ringa till och kunderna behövde inte besvara 
ett antal frågor mer än vid ett tillfälle. Nackdelen med detta samarbete mellan de olika 
grupperna är att i och med att vi skriver om olika saker för företaget så blir vissa frågor mer 
eller mindre relevanta för någon grupp. Vi ansåg ändå att vi tjänade på samarbetet mellan 
grupperna.  

 

2.5. URVAL 

Jacobsen (2002) menar på att ju fler personer som innefattas i undersökningen, desto större 
är chansen att få ett representativt svar. Det finns ett flertal metoder att göra urval på och 
deras gemensamma nämnare är de vi belyste ovan, dvs. desto närmare vi är den totala 
populationen desto närmare den rådande sanningen kommer vi att hamna. Vi har valt att 
använda oss av telefonintervjuer av 146 personer som vi hade information om genom Chaos 
Paintballs kundregister. De personerna vi intervjuade var de som hade bokat åt respektive 
grupp. Vi valde ut dessa framförallt för att det var om dem vi hade kontaktinformation dvs. 
telefonnummer och vid vilken tidpunkt de använt sig av företagets tjänster, men även därför 
att de som bokat oftast är de som är mest drivna inom gruppen.  

På så sätt hoppades vi på en högre detaljresponsnivå än vi kunde ha fått annars. Vi använder 
oss av så många som ca 25 % av de som bokat sin grupps besök hos företaget, vilket är 146 
stycken av de cirka 600 besöken per år. En av Jacobsens (2002) tumregler säger att urvalet 
bör vara större än 100 individer för att inte få en för storfel marginal. 

Vi har valt att använda oss av systematiskt slumpurval. Vi delade in de cirka 600 kunderna 
som det fanns information om i fem grupper med 120 stycken personer i varje grupp utifrån 
det rådande kundregistret. Indelningen är gjord på följande sätt: Kund nummer 1-120 är 



 

grupp ett, kund nummer 121-240 är grupp två och så vidare. Ur dessa fem grupper har vi 
sedan valt att intervjua 30 personer var, vilket ledde fram till 30x5=150 stycken 
respondenter (där verkliga utfallet blev 146). Vi valde att använda oss av systematiskt 
slumpurval därför att vi ville ha full spridning från hela populationen. I och med att vi har 
använt oss av denna metod har vi fått svar från hela året och inte bara utifrån de månader 
då besökstrycket varit som störst. Vi hade som mål att genomföra 300 telefonintervjuer, 
men märkte ganska omgående att det var svårt att få tidigare kunder att ta sig tid och hjälpa 
oss med undersökningen. Efter moget övervägande och efter att ha studerat litteraturen 
mer noggrant ansåg vi att 150 respondenter var mer än tillräckligt för att få ett 
beslutsunderlag och för att kunna se resultatet som trovärdigt. (Jacobsen 2002) 

 

2.6. VALIDITET OCH RELIABILITET 

Inom vetenskapliga rapporter diskuteras vanligen deras validitet och reliabilitet. Med 
validitet menas enligt Jacobsen (2002) att det som ska mätas också mäts och om så görs får 
studien en hög validitet. Vi har som avsikt att skriva en rapport med en hög validitet och 
därför kommer vi att genomföra vissa tester när uppsatsen blivit färdig för att belysa detta. 
En första sak som vi författare kan göra är enligt Jacobsen (2002) att diskutera med 
uppgiftslämnarna våra mätbara resultat (så kallad ”användarvalidering”). Vidare kan vi 
konfrontera resultaten med andra som har kunskap inom ämnet (de som skriver uppsats åt 
samma företag) och diskutera våra teser för att se om de verkar vara vettiga. Om de olika 
grupperna håller med, kan detta ses som en första form av validering. En annan form av 
validering är att jämföra våra resultat med resultat från liknande undersökningar och se om 
vi kommit fram till liknande resultat. Då det inte är några liknande undersökningar gjorda 
kan vi inte använda oss av dessa. Vi kommer att använda oss av de förstnämnda metoderna 
för att mäta uppsatsens validitet.  

Reliabiliteten visar vilken tillförlitlighet som mätinstrumentet har. Ejvegård (2003) använder 
sig av fyra olika metoder så att reliabiliteten av interjuundersökningen kan testas. De som är 
relevanta och som vi kommer att använda oss i denna studie är: 

1. Halveringsmetoden. En metod som går ut på att ha så lite avvikelser som möjligt då 
du delat in svaren slumpmässigt i två delar och jämfört de båda halvorna med 
varandra.    

2. Kontrollfrågor. I enkäten tas med ett par kontrollfrågor som efterfrågar samma saker 
som något annat i enkäten, vid identiska svar är det en god reliabilitet i 
undersökningen. 

 

 

 

 



 

I TEORIKAPITLET REDOGÖR VI FÖR VILKEN TEORI SOM VI HAR ANVÄNT OSS AV UNDER ARBETETS 
GÅNG OCH SOM VI ANSER MÅSTE BEAKTAS. VI KOMMER ATT BELYSA VALDA DELAR AV 

TJÄNSTEMARKNADSFÖRINGSTEORI OCH DÅ SPECIELLT RESONEMANG OM HUR VI KAN KOMMA 
ATT NÅ UT TILL KUNDERNA PÅ BÄSTA SÄTT. 

3. TEORI 

Nyttjandet av tjänster har ökat konstant under de senaste seklerna och enligt the world 
factbook så består den beräknade storleken på servicesektorn i Sverige (i procent av vårat 
BNP) på ca 70 % och det fortsätter att öka hela tiden. Uppsatsen kommer därför att främst 
riktas in mot tjänstemarknadsföring, det vill säga att marknadsföra hela tjänsten och inte 
bara den specifika produkten. (Lovelock & Wirtz 2007) 

 

3.1. BEGREPP 

Vi kommer att börja med att redogöra för vissa, i detta specifika syfte, viktiga begrepp, 
förklaringar och hur de kan tolkas och uppfattas. Det viktigaste begreppet i denna uppsats är 
det så kallade tjänstebegreppet. Vi kommer vidare att gå in och förklara hur kunderna 
reagerar på marknadsföring och hur man ska kunna nå ut till dem på bästa sätt. 

3.1.1. TJÄNSTER 

Ett typiskt mål för ett tjänsteföretag enligt Zeithaml et al. (2006) är att få kunderna att först 
köpa produkten/tjänsten och sedan känna sig tillfredsställda med köpet. Detta ska sedan 
leda till att företaget får behålla kunderna och även locka kunderna till återköp. Detta kan 
göras på en mängd olika sätt men Chaos paintball gör det i dagsläget genom att erbjuda 
paintball och mångkamp till privatpersoner, företag och specifika grupper. Tjänstebegreppet 
är ett begrepp som har visat sig vara relativt svårtolkat och på grund av detta finns det en 
mängd olika definitioner av begreppet som alla berör det på sitt sätt. En tjänst brukar enligt 
Echeverri och Edvardsson (2002) förklaras med hjälp av tre karakteristiska vilka är: 

1. Tjänsters immateriella och förgängliga egenskaper. Då en tjänst är abstrakt är det 
väldigt svårt för köparen att bedöma vad denne får ut av det innan köpet genomförs. 
Så kan även vara fallet med produkter men den stora skillnaden är att det ofta är 
lättare att testa en produkt innan du genomför köpet och på så sätt skapar du dig en 
uppfattning om produkten innan du använder den. Det är i detta fall inte lätt att 
prova på paintball/mångkamp innan du väljer att köpa tjänsten.  

2. Samproduktion och kunden som medproducent. Företaget kan ta hjälp av sina 
kunder att marknadsföra tjänsten och så görs också ofta om kunderna upplevt den 
som lyckad. Det som måste finns med i beräkningen är att en tjänst ofta produceras, 
levereras och konsumeras samtidigt. En tjänst kan vidare inte lagras eller sparas. 

3. Heterogenitet. Det har visat sig att det är förhållandevis svårt att standardisera en 
tjänst då kunder är olika och har olika mål som de vill få ut av tjänsten. Desto mer 
standardiserad en tjänst är desto mindre utrymme finns det för kundanpassning och 



 

vice versa. Med hjälp av marknadsföringen går det att få kunderna att förstå hur 
mycket de kan påverka tjänsten. 

 

 3.1.2. KVALITET 

 

Figur 1: Tjänsteprocessen och lönsamhet: 
Källa: (Echeverri & Edvardsson 2002 s.27) 

 

Kvalitet är enligt Jobber (2004) det viktigaste konkurrensmedlet ett tjänsteföretag kan ha på 
lång sikt. En kund som upplever sitt besök som positivt och önskar att återkomma, kommer 
med stor sannolikhet att sprida ryktet om företaget vidare. Likaså om de anser att företaget 
har brister i sin kvalitet och är besvikna över sitt besök kommer detta att kunna spridas 
genom mun-till-mun. För tjänsteföretag är det viktigt att kommunicera med kunderna, dvs. 
en tvåvägskommunikation och inte en envägs. Detta skapar en kvalitet i företagets 
kundrelationer gentemot konkurrerade företag. Allt detta har med begreppet totalkvalitet 
att göra som innehåller kunddefinitioner och den av kunderna upplevda kvaliteten. Även fast 
kvaliteten på en tjänst är svår att beskriva så skulle ett försök till att beskriva den vara att 
företaget erbjuder kunden vad den efterfrågar. Företagen som står för tjänsten har som en 
av sina huvudsakliga uppgifter att få fram det som kunden efterfrågar och detta kan göras 
genom marknadsundersökningar. Kunderna ska gå från den aktuella tjänsten de har använt 
sig av med en nöjdhetskänsla för att företaget ska anse att de har gjort ett bra jobb. Dock är 
det svårt för ett specifikt företag att erbjuda rätt tjänster då de flesta kunder har olika 
referensramar när det kommer till kvalitet. Företagen har möjlighet att vända sig till en viss 
målgrupp som har samma preferenser, men kan i dessa fall komma att mista en annan 
kundgrupp. Ett annat alternativ kan istället vara att anpassa sig efter gruppen som är på 
besök hos dig. Den gamla klyschan ”kunden har alltid rätt” stämmer enligt Zeithaml et al. 
(2006) in förhållandevis bra inom det kundorienterade tänket, vilket handlar om att vara 
lyhörd gentemot kunden. Företagen bör förutom att alltid vara lyhörda gentemot kunderna, 
vara angelägna om att lyssna och förstå, att visa respekt för och utgå från hur kunderna 
tänker, värderar, reagerar och beter sig. Detta bör alltid spela en stor roll inom 
tjänstemarknadsföringen. Företagen vill involvera kunderna för att på så sätt kunna få ut så 
mycket som möjligt av sin marknadsföring. För att på bästa sätt kunna tillfredställa kunden 
måste företagen hålla vad de lovar, men framförallt måste du veta vad kunderna har för 
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förväntningar på sitt besök. Detta för att kunna erbjuda en bra kvalitet på de tjänster som 
erbjuds. (Jobber 2004)  

Jobber (2004) har en intressant tanke när han anser hur mycket ett företag kan lova i sin 
marknadsföring för att få sina kunder nöjda efter sitt besök: 

 ”Promise only what you can deliver and deliver more than you can promise”  

 

3.1.3. KVALITET OCH PRIS 

Av två identiska produkter som enbart har olika pris jämförs, uppfattas oftast den dyrare 
produkten som att den har bättre kvalitet. Många använder sig av priset som en indikator för 
kvalitet. Detta är speciellt i de fall där det är svårt att möta eller omöjligt att objektivt mäta 
kvaliteten för produkten. (Jobber 2004) 

 

3.1.4. FÖRVÄNTNINGAR 

Förväntningar uppkommer enligt Echeverri och Edvardsson (2002) genom kundens behov 
och önskemål, men även av företagets image, tidigare upplevelser och företagets 
marknadsföring. Kundernas förväntningar kan snabbt ändras genom ändringar i kundens 
uppfattningar av ovan nämnda anledningar. Ju lägre förväntningar en kund har på tjänsten 
desto större chans är det att förväntningarna uppfylls, och andra sidan är chansen mindre 
att kunden väljer att betala pengar för en tjänst om de inte har några eller låga förväntningar 
på den. Förväntningar på en tjänst kan byggas upp under längre tid och det är viktigt att 
företaget inte lovar mer än vad de kan hålla. Dock är chansen mindre att kunden kan komma 
att uppleva att tjänsten har försämrats om kunden inte får vad som utlovats och ett 
långvarigt samarbete kan brytas. På samma sätt behöver kunden ha förväntningar för att 
komma att använda sig av tjänsten. En av marknadsföringens roller är att visa på vad kunden 
kan få ut av tjänsten. (Fill 2006)     



 

3.1.4 KUNDGAPET 

 

Figur 2: The gap analysis model of service quality: 
Källa: (Grönroos 2007 s.114) 

Gap modellens huvudsakliga uppgift är att visa på möjligheterna för det rätta budskapet att 
nå fram, då budskapet ska gå igenom väldigt många steg med diverse olika 
störningsmoment. Skillnaden mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst är det som vi 
benämner kundgap. Desto större skillnad mellan den förväntade uppfattningen och den 
upplevda, desto missnöjdare kommer kunderna att vara, desto större kommer kundgapet 
att vara. (Grönroos 2007) 

The management perception gap enligt Grönroos (gap 1)  

 Felaktig information från marknadsundersökningar och 
efterfrågeanalysen. 

 Felaktig tolkning av kundernas förväntningar 

 Obefintlig efterfrågeanalys 

 Obefintligt eller dåligt samspel mellan ledningen och kunderna 

Gap 1 visar på skillnaden mellan den förväntade upplevelsen av tjänsten och den slutgiltiga 
upplevelsen efter att de nyttjat tjänsten. (Echeverri & Edvardsson 2002) 



 

The quality specification gap enligt Grönroos (2007) (Gap 2) 

 Planeringsmisstag eller otillräcklig planeringsprocedurer 

 Dålig planering av ledningen 

 Brist på tydliga mål inom organisationen 

Gap 2 handlar om hur den högsta ledningen ser på kostnadsbesparingar istället för på att 
kunderna ska få ut deras förväntade upplevelser. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

The service delivery gap enligt Grönroos (2007) (Gap 3) 

 Specifikationer som är för komplicerade och/ eller rigida. 

 Anställda som ej håller med om de av ledningen bestämda målen och 
därför ej fullföljer dem. 

 Mål som ej följer företagskulturen 

 Dålig ledning av serviceverksamheten 

 Brist på, eller otillräcklig intern marknadsföring 

 Ej tillräckligt bra utrustning för att uppfylla de uppsatta målen med 
servicen. 

Gap 3 visar hur svårt det är att specificera tjänstekvaliteten i ett företag, ofta blir resultaten 
annorlunda än planerat. Det är också väldigt beroende av den personliga kontakten mellan 
företag och kund. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

The market Communication gap enligt Grönroos (2007) (Gap 4) 

 Marknadskommunikationsplaneringen är inte integrerad men 
tjänsteverksamheten är det 

 Brist på otillräcklig samordning mellan traditionell extern marknadsföring 
och samordning 

 Organisationen misslyckas med utförandet enligt sina mål, medan 
marknadsföringskommunikationen följer de utsatta målen för sig.  

 De lovar för mycket 

Gap 4 handlar om vad du som företagare lovar i din marknadsföring och vad du som kund 
senare får. Det är bättre att lova för lite än för mycket då kunder som inte får vad de 
förväntade sig blir besvikna och kunder som får mer än vad de förväntade sig blir positivt 
överraskade. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

 The perceived service quality gap enligt Grönroos (2007) (Gap 5) 

 Dålig kvalitet och kvalitetsproblem 



 

 “bad word of mouth” 

 Negativ företagsbild eller lokal image 

Det sista gapet visar skillnaden mellan upplevt tjänst och förväntad tjänst. Gap 5 =f (gap 1, 
gap 2, gap 3, gap 4) (Echeverri & Edvardsson 2002) 

 

3.1.5. SANNINGENS ÖGONBLICK 

Inom ämnet tjänstemarknadsföring diskuteras ofta ”sanningens ögonblick”. Detta går att 
beskriva som en metafor som försöker beskriva det viktiga mötet mellan kund och 
producenten av tjänsten. Det är under detta möte som tjänsten uppstår och där kvaliteten 
gör sig påmind. Det är vanligt att om kunderna får ett positivt bemötande, i vårt fall av 
instruktörerna, så har de överseende med vissa brister i tjänsten och kan ändå gå därifrån 
med ett positivt helhetsintryck. Vidare kan kunden gå därifrån med ett negativt 
helhetsintryck på grund av den första kontakten. (Echeverri och Edvardsson 2002)  

Enligt Lovelock och Wirtz (2007) är bemötandet gentemot kunderna, då framförallt det 
första mötet väldigt viktigt för att skapa en långtgående relation. Även om besöket hos 
Chaos paintball första gången var lyckat så uppstår vid nästkommande besök återigen ett 
”sanningens ögonblick” och detta måste återigen tas till vara på av företaget, för att inte 
förstöra relationen som är på väg att byggas upp. Det räcker med en dålig upplevelse för 
kunden för att det som redan är uppbyggt ska kunna komma att förstöras. (Lovelock & Wirtz 
2007) 

”Last year, each of our 10 million customers came into contact with approximately five SAS 
employees, and this contact lasted an average of 15 seconds each time. Thus, SAS is 

“created” 50 million times a year, 15 seconds at a time. These 50 million “moments of truth” 
are the moments that ultimately determine whether SAS will succeed or fail as a company. 
They are the moments when we must prove our customers that SAS is the best alternative.” 

(Lovelock & Wirtz 2007 s.50) 

Sagt av Jan Carlzon, the former chief executive of SAS. Vilket belyser hur viktigt det är med 
det viktiga intrycket som kunden får för att hela tiden stärka relationen mellan kunden och 
företaget.  

 

3.1.6. KUNDRELATIONEN 

I och med att Chaos paintball är ett företag som levererar tjänster kommer de ständigt i 
kontakt med sina kunder och kunderna som använder sig av tjänsterna kommer att 
samverka med producenten av dessa. Vid till exempel ett besök som inkluderar paintball är 
det en väldigt omfattande samverkan som uppstår. När denna samverkan uppstår så uppstår 
även en relation mellan de berörda parterna. Det är förutsättningslöst, så att denna relation 
måste vara till kundens belåtenhet, i annat fall väljer kunden att nyttja tjänsten hos en 
konkurrent eller inte nyttja tjänsten alls. Detta leder enligt Grönroos (2007) till att det är 



 

relationen som hamnar i fokus och marknadsföringen bör vara av 
relationsmarknadsföringstypen.  

“A customer is the most important visitor on our promises. He is not dependent on us. We are 
dependent on him. He is not an outsider in our work. He is the purpose of it. He is not an 

outsider to our business. He is a part of it! We are not doing him a favor by serving him. He is 
doing us a favor by giving us an opportunity to do so” (Echeverri & Edvardsson 2002 s. 144) 

Enligt Echeverri & Edvardsson (2002) är det kunderna som har tolkningsföreträde och det är 
företagets uppgift att få kunderna att vara positiva till den uppkomna relationen. Det kan 
finnas tre olika sorters relationer mellan företag och kunder. 

Kunden kan vara positivt engagerad, vilket innebär att den ser fram emot att fortsätta 
relationen. Kunden kan vara indifferent engagerad, vilket betyder att den fortsätter att 
använda det alternativet den har i och med att det är lättast för den. Kunden kan vara 
negativt engagerad, vilket uppstår då den vill avbryta relationen men inte har någon 
möjlighet att göra det för tillfället. Den kan vara bunden av något kontrakt eller att det inte 
finns några likvärdiga alternativ.  

Det som behövs för att lyckas skapa väl fungerande kundrelationer är att förstå hur 
kundrelationer uppstår, utvecklas, förändras och avbryts. När du insett det öppnar sig olika 
former för en väl fungerande relationsmarknadsföring. (Echeverri & Edvardsson 2002) 

Relationsmarknadsföringen har diskuterats mycket under åtminstone de senaste 20 åren 
efter att Leonard Berry 1983 introducerade termen ”relationship marketing”. Men någon 
form av relationsorienterad marknadsföring har i stort funnits sedan människor började 
handla med varandra. En väl fungerande relationsmarknadsföring kan enligt Grönroos (2007) 
leda till att skapa relationer och långtgående samarbeten mellan företag och kund. Företag 
som använder sig av relationsmarknadsföring ökar sina chanser att skapa en bättre och 
långvarig relation med kunden, kunden kan komma att känna sig mer delaktig och på så sätt 
kan den även komma att bli mindre priskänslig. 

Skillnaden med transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring enligt Echeverri 
och Edvardsson (2002) 

Transakationsmarknadsföring:  Relationsmarknadsföring: 

– Fokus på försäljning   - Fokus på kundtrohet 

– Produktens egenskaper i fokus  - Kundnyttan i fokus 

– Kort tidsperspektiv   - Långt tidsperspektiv 

– Svag betoning på kundvård  -Stark betoning på kundvård 

 – Begränsat kundåtagande/engagemang - Starkt kundåtagande/engagemang 

– Begränsade kundkontakter  - Intensiva kundkontakter 



 

Kvalitet är i huvudsak en produkt-  kvalitet berör allt och alla                                                                               
och produktionsfråga  

Figur 3: Skillnaden mellan transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring: 
Källa: (Echeverri & Edvardsson 2002 s.47) 
 

3.2. KUNDENS BETEENDE  

3.2.1. NYCKELPERSONER I KÖPPROCESSEN 

Enligt Jobber (2004) är ett flertal av alla köp som genomförs individuella. Vid köp av till 
exempel en kexchoklad, kan detta vara ett impulsköp då kunden kan stå i kön till kassan och 
ser en mängd smågodis på hyllorna runt omkring. Många beslutsituationer gäller även för 
grupper. I sådana situationer kommer ett flertal individer interagera med varandra för att 
påverka köpbeslutet. Varje individ kommer att ta på sig en eller flera roller i 
köpbeslutsprocessen. Enligt Jobber (2004) finns det fem olika typer av roller.  

 

 Initiativtagaren Den som börjar processen med att fundera på ett köp. 
Denna person kan även komma att söka efter 
information för att ett köp ska kunna genomföras. 

 Influensskaparen Den som försöker att påverka eller övertala de andra 
gruppmedlemmarna för att påverka utgången av 
beslutet. Ofta samlar denna person på sig information för 
att styrka sina ståndpunkter. 

 Beslutsfattaren Den person i gruppen som har makten eller den 
ekonomiska auktoriteten att ta de slutgiltiga beslutet om 
ett köp. 

 Köparen Den person som utför för själva transaktionen. Beställer, 
betalar och slutför köpet. 

 Användaren Den verkliga konsumenten som kommer att 
använda/konsumera produkten/tjänsten. (Jobber 2004) 

 



 

3.2.2. INFLUENSER PÅ KONSUMENTBETEENDET 

Det finns förutom specifika kriterier som tekniska eller ekonomiska aspekter för en produkt, 
även andra influenser som kan påverka vårt köpbeteende. Nedan listas några av de 
vanligaste sakerna som påverkar våra beslut: 

 
Figur 4: Influenser på konsumentbeteende: 
Källa: (Jobber 2004 s.77) 

3.2.3. BESLUTSPROCESSEN 

Enligt Fill (2005) finns det fem steg i beslutsprocessen. Först måste konsumenten bli 
uppmärksam på ett behov eller ett problem. Problemidentifiering uppkommer när det är en 
skillnad i kundens önskade läge och det verkliga läget. Marknadsförare introducerar ofta 
kunden för nya problem genom att ge demonstrationer eller övertala kunden om att det 
nuvarande läget inte är optimalt. 

Därefter söker konsumenten information om hur detta behov kan tillfredställas. Detta görs i 
två steg, med en början i en intern sökning, där kunden letar information bland sina minnen 
och tidigare erfarenheter. Finns det inte tillräckligt med information internt kommer 
konsumenten att göra en extern sökning, genom att söka information bland vänner, 
bekanta, reklam och andra externa källor. (Fill 2005) 

I nästa steg kommer konsumenten att utvärdera de alternativ som finns och jämföra för- och 
nackdelar med varandra. Därefter kommer konsumenten att köpa det alternativ som denne 
finner bäst uppfyller behovet eller löser problemet. Efter genomförandet av köpet görs en 
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utvärdering i kundens medvetande för att se om det var det bästa alternativet som faktiskt 
köptes. (Fill 2005) 

 

Figur 5: Köpprocessen: 
Källa: (Fill 2005 s. 67) 

 

3.2.4. UTÖKAD PROBLEMLÖSNING 

Vid planer om köp av vissa produkter/tjänster kommer kunden att lägga mycket tid på att 
hitta information och analysera denna. Detta gäller enligt Fill (2005) oftast för 
produkter/tjänster som kunden inte har någon erfarenhet av eller där det är en stor risk 
involverat med köpet. 

Marknadskommunikationen skall här enligt Fill (2005) riktas in på att delge konsumenten 
mycket information för att underlätta beslutsprocessen. Tryckta kommunikationsvägar som 
broschyrer och informationsblad passar bra för dessa kunder eller en hemsida med 
information om olika produkter och dess egenskaper. Även tillgång till säljpersonal och 
demonstrationer har visat sig fungera bra.  

 

3.2.5. BEGRÄNSAD PROBLEMLÖSNING 

Har kunden tidigare erfarenhet av produkten/tjänsten kan, enligt Fill (2005), den största 
delen av informationssökandet ske internt och mer rutinerat. Den externa 
informationssökningen kan begränsas till ”up-to-date” information eller för att bekräfta den 
interna informationen. 

I denna situation skall marknadskommunikationen försöka tillgodose konsumenten med 
korta meddelanden som fokuserar på de nyckelegenskaper som är viktiga för kunden och 
informera om nya modifikationer och egenskaper som givits produkten/tjänsten. Det är 
viktigt för marknadsföraren att differentiera och ge kunden skäl att välja den specifika 
produkten/tjänsten framför konkurrenternas. (Fill 2005) 

 

3.2.6. RUTINISERAT RESPONSBETEENDE 

Produkter/tjänster som inhandlats många gånger och lett till att köparen samlat på sig stor 
erfarenhet om produkten/tjänsten, tenderar att blir rutinerade. Nästan all 
informationssökning sker med hjälp av interninformation och nästan ingen kraft läggs åt att 



 

söka efter externa källor. Produkter med låg kostnad brukar falla in i denna kategori, till 
exempel matvaror. (Fill 2005) 

Marknadskommunikationen skall enligt Fill (2005) fokusera på att lära kunden ett visst 
beteende genom att repetera ett budskap. Repeteringen fyller också funktionen med att 
bibehålla uppmärksamheten och medvetenheten för produkten/tjänsten. 

 

3.3 INVOLVERING 

För att förstå beslutsprocessen behöver man också känna till hur kundens involveringsgrad 
påverkar. Involvering kan enligt Fill (2005) betraktas utifrån tre faser. I den första fasen 
betraktas nivån av involvering utifrån vem köparen är och vilka tidigare erfarenheter 
köparen har. Vilka värderingar köparen har och av vilken anledning som köpet genomförs av 
är också viktiga komponenter. 

Fas 2 karakteriseras av tre huvudområden. Det första är hur stor relevans produkten har för 
individen och hur detta avspeglar sig i nivå av involveringsgrad. Ju större relevans beslutet 
har desto högre är personens involveringsgrad. Det andra är vilket fokus kunden har på sin 
omgivning och hur detta påverkar vad hon uppfattar. Alltså hur mottaglig kunden är för olika 
typer av marknadsföring. Det sista huvudområdet är tidsperioden, är köpet motiverat av den 
senaste reklamkampanjen eller är det frukten av en längre lojalitet. (Fill 2005) 

Den sista fasen berör kundens respons eller utkomsten beroende på vilken nivå av 
involvering denne erfar. Med låg involveringsgrad passar det med känslomässiga budskap för 
att kunden inte lägger ner någon större ansträngning i informationssökning eller analys. 
Detta leder till att kunden först skapar sig ett beteende och sedan formar en attityd till 
produkten. Medan hög involveringsgrad leder till att konsumenten först skaffar sig en attityd 
gentemot produkten och sedan formar sitt beteende utifrån detta. Detta beror på att 
individen med hög involveringsgrad i beslutsprocessen lägger ner en stor mängd tid på att 
söka information och analysera denna. (Fill 2005) 

  

3.3.1. HÖG INVOLVERING 

Hög involvering uppkommer enligt Fill (2005) när en konsument förstår att ett förväntat köp 
inte bara är av hög relevans för personen utan också medför en hög förväntad risk. 
Konsumenten kommer att leta efter information som kan underlätta bedömningen. Mycket 
tid och möda läggs ner på att hitta och analysera för att jämna ut risken som är förknippad 
med köpet. 

Utökad problemlösning är den modell som bäst passar in på denna typ av beslutsprocesser, 
då informationssökandet är en viktig del av processen. Eftersom kunden är mycket 
motiverad, söks information aktivt för att sedan bearbetas. Många källor används för att få 
en så rättvisande bild som möjlig, allt från vänner och bekantas utlåtande till massmedia och 
reklam. Eftersom denna typ av konsument kräver stora mängder av information, passar 
större mängder av textbaserad marknadsföring som broschyrer. Kunden kommer att jämföra 



 

alla aspekter och speciella egenskaper hos produkten/tjänsten och ställa dessa mot de 
alternativ som finns tillgängliga. (Fill 2005) 

 

3.3.2. LÅG INVOLVERING 

Köp som medför en låg risk eller som inte utgör något hot för konsumenten ger en låg 
involveringsgrad enligt Fill (2005). Detta innefattar oftast varor med lågt pris, som 
konsumenten köper frekvent och som denne har tidigare erfarenhet av varumärket eller 
produktgruppen. Lite information eller hjälp behövs för att kunden skall fatta sitt beslut. 

Om en individ med låg involveringsgrad ska påbörja ett köp av en produkt/tjänst är 
begränsad problemlösning eller rutiniserat responsbeteende de beslutsmodellerna som 
enligt Fill (2005) passar bäst för att förklara beteendet. Konsumenter med låg 
involveringsgrad som står inför någon form av beslutsprocess söker ingen eller lite 
information. På grund av den låga personliga relevansen och att den förväntade risken är låg, 
passar upprepning av budskap för att definiera varumärken och skapa meningsfulla 
varumärkesassociationer. Informationen är enligt Heath (2000) bearbetad med den vänstra 
hjärnhalvan och den lagras som den uppfattas. Detta betyder att det som uppfattas, 
kommer att associeras med varumärket. Budskapet skall vara mer kortfattat än för höga 
involveringssituationer. Kunderna skall lära sig att köpa produkten/tjänsten som en del av 
sina rutiner och broadcastmedier passar utmärkt till denna typ av beslutsprocesser. (Fill 
2005) 

 

3.3.3. SUBSEQUENT PURCHASE ACTIVITY 

Beslutsprocesser med hög involveringsgrad som slutar med ett lyckat köp leder enligt Fill 
(2005) till en hög nivå av varumärkeslojalitet. Detta beror på att nästa gång konsumenten 
finner sig i en liknade beslutssituation upplevs en viss trygghet förknippat med varumärket. 
Vid ett återkommande köp kan beslutet därför fattas snabbare, då konsumenten inte 
behöver söka lika mycket information för att känna att risken som är förknippad med köpet 
minskar. 

Om köpet slutar i bara delvis lyckat köp kommer samma tillvägagångssätt som vid första 
beslutsprocessen att upprepas. Blir köpet istället blir misslyckat kommer denna kund att 
vara svår att vinna tillbaka, då varumärket kommer att förknippas med en högre risk än 
konkurrenternas produkter/tjänster. Fill (2005) 

Beslutsprocesser med låg involveringsgrad som slutar med ett lyckat köp leder enligt Fill 
(2005) också till en viss märkeslojalitet, men ändras några av kriterierna under 
beslutsprocessen, kommer kunden vid nästa köp att skifta varumärke. Till exempel om det 
önskade varumärket tillfälligt är slut eller om det är ett specialerbjudande på något annat 
varumärke. 

 



 

3.4. ATTITYDER 

Då attityder har använts flitigt inom psykologin under åtminstone de senaste hundra åren så 
finns det en mängd olika definitioner av ordet, den gemensamma nämnaren som i princip 
alla dessa olika definitioner har är att det handlar om någon persons värdering av någonting. 

För att ta ett exempel så beskriver Peter & Olsen (2002) attityd som:  

”A person`s overall evaluation of a concept” (Peter & Olsen 2002 s.166)  

Fill (1999) använder sig av en liknande förklaring: 

”Predispositions, shaped through 
experience, to respond in an anticipated 
way to an object or situation” (Fill 1999 s.75) 

Konsumenter eller kunder kan enligt Peter och Olsen (2007) ha attityder gentemot en 
mängd olika saker som berör ämnet marknadsföring. Några av de olika sakerna som 
författarna tar upp är attityder gentemot reklam, varumärken, beteende osv. Attityder 
fungerar som en länk mellan beteende och tanke och de skapas genom tidigare erfarenheter 
av något. Utifrån tjänsten kan kunderna komma att skapa sig erfarenheter men kan även 
skaffa sig de genom olika reklamverktyg. Efter dem har skaffat sig erfarenheter formas 
konsumentens attityd, den lagras då i konsumentens medvetande och konsumenten kan 
nyttja sig av denna vid ett passande och specifikt tillfälle, oftast inför ett beslut mellan till 
exempel val av två tjänster. I samhället i stort använder sig människor av sina attityder som 
ett hjälpverktyg för att på ett effektivt sätt samspela med sin omgivning. 

Enligt Peter & Olsen (2007) är det framförallt två begrepp de intresserar sig för, vilka är 
föremål och beteenden. En konsument kan ha attityder gentemot fysiska produkter men 
även mot sociala föremål såsom produkter, märken, affärer, modeller och människor. 

 

3.5. MARKNADSKOMMUNIKATION 

Marknadskommunikation är enlig Fill (2006) en audienscentrerad aktivitet och han anser att 
allt som människor och organisationer gör i form av marknadskommunikation ska först och 
främst vara audienscentrerad. Vidare påpekar Fill (2006) att det är viktigt för alla 
organisationer och företag att ha en väl fungerande marknadskommunikation för att få en så 
stor omsättning som möjligt. För att uppnå detta kan företagen använda sig av en mängd 
olika kanaler som har olika slagkraft beroende på vilken målgrupp företaget har. I dessa 
sammanhang brukar man tala om klassisk reklam (above the line) och den icke klassiska 
reklamen (below the line). Själva målet med marknadskommunikation för ett företag är 
oftast att först få tilltänkta kunder att intressera sig för deras tjänster och senare att få dem 
engagerade under längre tid. Beroende på vilken strategi företaget valt ska 
kommunikationen förmedla det budskap som uppfyller detta syfte, till exempel 
differentiation, påminnelse, övertygelse eller information. Engagemang och samarbete 
mellan kunder och företag är också en viktig bit, men i alla lägen fungerar inte det då vissa 
kunder inte är intresserade av en tvåvägskommunikation. Då blir det ingen kommunikation 



 

utan företaget går ut med envägskommunikation, vilket inte Fill (2006) ser som någon form 
av kommunikation alls.   

”Marketing communication is an audience-centred activity designed to encourage 
engagement between participants” (Chris Fill 2006 s.9) 

Enligt Ivars1 använder vi oss idag av både den traditionella media och det nya mediat, vilka 
det finns en del klara skillnader mellan. Det nya mediat innefattar framförallt följande enligt 
Fill (2006); Internet, digital television och CD-rom. Det nya mediat har goda möjligheter att 
göra marknadsföringen mer personlig än den varit tidigare. Med hjälp av den nya median så 
kan företagen sprida sitt budskap och sin information på nya sätt och genom detta locka nya 
intressenter till företaget. 

 

3.5.1. MARKNADSKOMMUNIKATIONSPLAN 

Företaget måste bestämma/veta, vem/vilka som budskapet ska nå ut till, vad budskapet ska 
säga, vad för någon image företaget vill att mottagarna ska behålla i sitt medvetande, hur 
ska budskapet sändas ut? Vilka handlingar som mottagarna bör göra, hur man kan 
kontrollera processen när den väl blivit implementerad och vad som uppnåddes. Det som 
behöver tas med i beräkningarna är att det ofta är mer än ett budskap som företaget vill 
översätta och att de ofta vill nå ut till mer än en målgrupp. Det är därför viktigt för 
marknadsföraren i det specifika företaget att hitta de ultimata verktygen och mixa dessa på 
rätt sätt för att nå ut till så många som möjligt i deras tilltänkta målgrupper. (Fill 2006)  

 

Figur 7: The marketing communications planning framework: 
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Källa: (Fill 2006 s.109) 

En bra marknadskommunikation bör innehålla följande delar enligt Fill (2006): 

Context analysis. Att analysera sammanhanget där du använder dig av din 
marknadskommunikationsplan är en nödvändighet och det första steget i 
planeringsprocessen. Målet med denna analys är att förstå marknaden och 
kommunikationen som den troligtvis kommer att influera varumärket i framtiden. Gör 
företaget en bra analys så ska de få fram information och ledtrådar om vad reklamplanen 
bör uppnå. Den ska innefatta målgruppernas behov, uppfattningar, motivation, attityder 
beslutstagandets karakteristiker. Vilken media de använder sig av etc? En bra analys leder 
fram till en grundplåt hur hela marknadskommunikationsplanen kommer att se ut.  

Promotional objectives. Innefattas bland annat av att den skapar balans till planen, indikerar 
positioneringsproblem, tillgodo ser tidsparametrar för olika kampanjer och den bör bestå av 
tre huvuddelar delar: 

Corporate objectives härleds från affärsplanen eller marknadsplanen och hänvisar till 
uppgiften som företaget tror på eller i alla fall borde tro på. 

Marketing objectives härleder å sin sida från marknadsplanen och är output orienterad vilket 
är mer av sälj relaterade objekt såsom marknadsandelar, försäljningsvinster, volymer, ROI 
(return on investment) och andra vinst indikatorer 

Marketing Communication objectives härleder från medvetenheten/förståelsen av det 
nuvarande sammanhanget där varumärket befinner sig och det framtida sammanhanget där 
företaget förväntas att befinna sig i framtiden. Handlar vidare om eller snarare när företaget 
behöver ompositionera sig.  

Marketing communications strategy. Utifrån denna strategi ska du kunna utskilja vilka din 
målgrupp är, vilken av de tre P: na (pull, push eller profil dominerad strategi) som bör 
användas ska kunna identifieras här. Marknadskommunikationstrategin bör vidare vara 
kundorienterad 

Coordinated promotional mix. (metoder, verktyg, media) i denna del kan marknadsförarna 
komma att utveckla nya idéer, man försöker få in budskapet i den strategiska orienteringen. 
Vidare vill man nå ut för att kunna ompositionera sig eller stärka sin nuvarande position. Du 
måste även här ha olika strategier för vilka du vill nå ut till vilka då kan vara en mix för kund 
strategin, en mix av bytesstrategin och en klar mix av kommunikationen för att även kunna 
nå aktieägarna. Det är även här det kommer att bli klart vilka metoder och vilka medier du 
skall använda dig av.  

”the key is to provide message consistency and a measure of integration” (Fill 2006 s.112) 

Scheduling and implementation. Här väljer vi att titta på gantt schema när vi ska schema 
lägga användandet av metod och media. Företaget har nu redan valt vilken av de tre olika 
strategierna skall använda och på så sätt handlar det om att samordna strategin med 
företagets uppsatta mål.  

Resourses (mänskliga och finansiella). Är en viktig del i markandskommunikationsplanen som 
ibland glöms bort eller undvikes. I tidigare steg kan företaget ha kommit fram till att de vill 



 

öka medvetenheten om företaget och bestämt sig för att använda sig av en stor TV-kampanj, 
om det inte framkommit tidigare så bör de nu veta om alla kostnader för kampanjen och 
eventuellt så kan det komma att kosta mer än det smakar. I detta steg så ska företaget räkna 
med de verkliga kostnaderna för att de ska ge en rättvis bild av vad det kommer att kosta.  

Evaluation Ad control. För att det ska kunna kallas marknadskommunikationsplan så behöver 
det självklart vara någon form av kommunikation, man måste ha en dialog vilket detta steg 
möjliggör.  

Feedback. Ett citat av Fill (2006) räcker enligt oss för att beskriva denna punkt.  

”Feedback is vitally important because it provides information for the context analysis that 
anchors the next campaign” (Fill 2006 s.113) 

Enligt Ivars2 (2007) kan företag använda sig av en enkel kommunikationsplan som går ut på 
att hitta syftet med marknadskommunikationen.   

Syfte- vad du vill uppnå? 

Mål- veta, känna, göra? 

 

 

Figur 8: Enkel kommunikationsplan: 
Källa: (Ingrid Ivars Föreläsning 10 oktober, 2007 Karlstads Universitet) 

Ett enklare och inte så tidskrävande sätt att utforma sin kommunikationsplan för mindre 
företag som ej har vare sig kunskap, pengar, tid eller någon användning för en stor och 
välutvecklad plan. Dock bör man ha i åtanke att desto bättre utvecklad kommunikationsplan 
företaget har desto bättre läge har företaget att nå ut till sin tilltänkta målgrupp. (Fill 2006) 

När ska företag sända ut sin reklam? Det är ingen lätt fråga, säkert lika svår som att veta 
vilken form av verktyg du ska använda dig av. Det är väldigt beroende på vad du som 
företagare har som mål med din kampanj. Som vi kan se nedan så finns det olika strategier 
de olika företagen kan använda sig av beroende på vad de vill få ut av sin marknadsföring då 
i förhållande till vilken tidsperiod de väljer att förlägga den till. 
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Figur 9 & 10: scheduling 



 

Källa: (Fill 2006 s.217) 

3.6. MARKNADSKOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 

Inom marknadsföringen diskuteras vanligen de tre P: na när man diskuterar 
marknadskommunikationsstrategin. Vilka enligt Fill (2006) är: 

Pull- strategies, Push- strategies, Profile- strategies 

Företagen använder sig vanligen av någon av dessa strategier. Beroende på vad du säljer för 
tjänst eller produkt behöver du använda dig av olika strategier för att på bästa sätt nå ut till 
just din audiens. 

 

Figur 11: Marketing communications strategy options 
Källa: (Fill 2006 s.91) 

Med pull strategies menas att företaget försöker att influera köparna att köpa 
produkten/tjänsten och fokus ligger på just produkten/tjänsten. Som det går att se ovan är 
målgruppen för pull strategies de som kommer att nyttja tjänsten. Målet med en sådan 
strategi är att öka medvetandet om tjänsten och företaget, ändra eller bygga upp attityder, 
minska risken, uppmuntra till engagemang och påverka kundbeteendet och framförallt att 
stimulera till köp. För att lyckas med detta använder sig företagen av olika verktyg som till 
exempel sales promotion, annonsering, direkt reklam, Internet mm. (Fill 2006) 



 

. 

Figur 12: Pull strategies: 
Källa: (Fill 2006 s.93) 

Push Strategies går istället enligt Fill (2006) ut på att försöka påverka företagets 
mellanhänder för att de i sin tur ska kunna bearbeta kunderna. Målet med detta är att 
försöka skapa en efterfrågan av tjänsten hos kunderna. Ett annat syfte med detta är att de 
vill ha en hårdare exponering av tjänsten. För att detta ska kunna genomföras behövs det 
läggas en större vikt på personlig försäljning och de verktyg som är mest lämpliga är 
annonsering, sales promotion och PR inom de branscher som är berörda. 

 

Figur 13: Push strategies: 
Källa: (Fill 2006 s.94) 

Profile strategies är en strategi som går ut på att försöka nå ut till och påverka intressenters 
medvetande, antaganden och attityder gentemot företaget i sig. Det huvudsakliga syftet 
med denna strategi är att bygga upp företagets image och rykte både på intern och extern 
nivå för att sedan kunna bygga långvariga relationer, engagemang och förtroende. Detta kan 
genomföras med hjälp av följande verktyg PR, sponsring och företagsannonsering. (Fill 2006)  



 

 

 

Figur 14: Profile strategies: 
Källa: (Fill 2006 s.95) 

 

3.7. MARKETING MIX 

Inom den traditionella marknadsföringen använder sig marknadsförare av de fyra P: na som 
består av produkt (product), pris (price), plats (place) och påverkan (promotion). Enligt 
Lovelock och Wirtz (2006) så bör marknadsförare när man pratar om service och tjänster 
istället använda sig av de åtta P: na som är en utveckling av de ursprungliga fyra P: na. Inom 
tjänstemarknadsföring där det med fördel går att använda sig av dessa åtta vilka är; produkt 
element (products elements), plats och tid (place and time), pris och andra utgifter (price 
and other user outlays), påverkan och utbildning (promotion och education), fysisk 
omgivning (physical environment), process (process), människor (people), och produktivitet 
och kvalitet (productivity och quality). Där de fyra första är en utveckling av de ursprungliga 
P: na och de fyra sista har lagts till för att de behövs för att marknadsföringen av tjänster 
skiljer sig såpass mycket från den som bara marknadsför produkter. Genom att hitta en bra 
mix mellan alla dessa verktyg så kan företaget skapa sig konkurrensfördelar gentemot sina 
konkurrenter. (Lovelock & Wirtz 2006) 

”With permission-based communications the seedlings for a relationship are established by 
the audience, not the brand owner” (Fill 2006 s.15) 

 



 

 

Figur 15: över och under linjen: 
Källa: (Fill 2006 s.15) 

 

3.8. VERKTYG FÖR MARKNADSKOMMUNIKATION 

För att ha en optimal marknadskommunikation behöver företag att använda sig av en mix av 
olika verktyg för att nå ut till just den specifika målgrupp som önskas. Dessa brukar delas in i 
en klassisk och en icke klassisk del. Där den klassiska består av massmedia reklam som når en 
stor målgrupp (TV, radio och annonsering), och den icke klassiska som mer består av sales 
promotion, PR, personligförsäljning. Alla dessa olika verktyg har olika fördelar vilka som 
kommer gås igenom nedan. (Fill 2006) 

 

Figur 16: verktygen i marknadskommunikationsmixen: 
Källa: (Fill 2006 s.15) 



 

3.8.1. ANNONSERING 

Är en väldigt opersonlig form av masskommunikation som kan nå en väldigt stort andel med 
potentiella kunder. De medier som ingår här är radio, TV och tryck.  Vidare kan du nå kunder 
på en nationell nivå eller ett visst specifikt segment beroende på vart du annonserar. 
Genomförs en annonskampanj på ett bra och genomtänkt sätt kan du komma att nå just din 
målgrupp för den lägsta kostnaden per person, men detta verktyg kan även ha en låg 
trovärdighet och det kan vara svårt att få ut de rätta budskapet till de personer som ska 
beröras av den. Risken är stor att du når många människor som du inte vill nå och detta 
kostar då pengar i onödan för dig. (Fill 2006) 

 

3.8.2. SALES PROMOTION (MARKNADSFÖRINGSÅTGÄRD)  

Är även detta en opersonlig marknadsföringsåtgärd som går ut på att erbjuda ett extra värde 
i ditt köp. Detta verktyg är lättare än genom annonsering att nå ut till mindre grupper och då 
få en mindre kostnad än då du når den stora massan. I vårt fall med Chaos paintball kan de 
erbjuda att ha lägre priser vid vissa tillfällen, rabattkort etc. (Fill 2006) 

 

3.8.3. PERSONLIG FÖRSÄLJNING  

Vilket innebär mer ”face-to-face” försäljning genom att någon form av försäljare säljer 
produkten/tjänsten till en kund. Är en traditionell metod inom bland annat den vanliga 
dagligvaruhandeln. Men som företag kan du även ha försäljare som är ute bland folk och 
försöker sälja in företagets tjänst genom att prata med folk, eventuellt ihop med sales 
promotion och/eller andra verktyg. Detta är en förhållandevis kostsam marknadsföring och 
säljarna kan tolka sina egna tankar och översätta dem till sina egna värderingar. Företaget 
når vidare en mindre massa men å andra sidan har du stor chans att nå de personer som är i 
din tilltänka målgrupp. (Fill 2006) 

 

3.8.4. DIREKT MARKNADSFÖRING 

Det har under de senaste åren skett en stor förändring på marknaden då utvecklingen och 
användandet av direkt marknadsföring har ökat markant. Direkt marknadsföring innebär att 
företagen har en möjlighet att sända ut personliga budskap till mindre segment och behöver 
då ej använda sig av masskommunikation. Företaget behöver dock information om sina 
kunder eller vilka segment de vill nå ut till för annars är risken stor att de kan bli en kostsam 
form och som inte når ut till dem som är meningen ska vara mottagarna. Direkt 
marknadsföring innefattar verktyg såsom e-post, brev, telefon, fax mm. Masskommunikation 
har som tidigare nämnts möjlighet att nå ut till en stor massa, samtidigt som det finns många 
störningsmoment som tillexempel att folk byter kanal på tv: n. Människor kan även bli 
avbrutna mitt under sitt favorit program av reklam eller liknande vilket kan uppfattas som 
störande. Med direkt marknadsföring kan istället kunderna välja själva när de väljer att ta del 



 

av marknadsföringen, företagen vill få kunderna mer involverade i hela processen och 
genom att de bara väljer ut de som är intresserade av tjänsten så kan de få kunderna mer 
involverade i hela processen och bygga ett starkt förhållande så kallad integrerad 
marknadsföring. För exempel kan företaget fråga kunderna som besöker dem om de är 
intresserade av att få information om vad som händer eller så kan kunderna gå in på deras 
hemsida och anmäla sig för att få information. (Fill 2006)    

 

3.8.5. PUBLIC RELATIONS (PR) 

Målet för ett företag som använder sig av public relations är att synas och gärna bli 
omnämnda i pressen och på så sätt få goodwill. PR kan komma företaget tillgodo genom att 
företaget håller presskonferens, pressrelease, sponsra event eller organisationer. Den bästa 
PR: en torde dock vara om företaget har utmärkt sig såpass bra att pressen tar upp det av sig 
självt. Ett vanligt mål är att företagen vill bygga ett bra rykte och trovärdighet, gärna vill man 
även att de tilltänkta köparna ska ha något att kunna förknippa sig med.  

 

3.8.6. MEDIEVAL 

Enligt Media Pocket 20073 har de olika verktygen olika slagkraft beroende på till vilka 
målgrupper du vill nå ut till. Denna bok och Internetsidan effetivtmediaval.se har vi under 
arbetets gång tagit hjälp av då vi vill få hitta slagkraften i de olika kommunikationsverktygen. 
Dessa två hjälpmedel är enligt Ingrid Ivars (2007) bra då du inte har tid eller pengar att göra 
en grundlig undersökning själv och de visar på hur många som tillexempel lyssnar på Radio 
Mix eller Radio Rix två kanaler som Chaos Paintball använder sig av i respektive stad. Vi kan 
utifrån media pocket 2007 se att Karlstadsregionen har 173 084 invånare och 
Örebroregionen har en befolkningsmängd av 187 199. I Örebroregionen så spenderar 
invånarna 407 miljoner kronor på nöjen per år och av de som spenderar pengar på nöjen så 
är 49 % morgontidningsläsare, 27 % kvällstidningsläsare, 27 % direktreklamläsare och 18 % 
lyssnar på reklamradio. I Värmlandsregionen spenderar invånarna 368 miljoner kronor per år 
på sina nöjen.  45 % av dessa är morgontidningsläsare 31 % kvällstidningsläsare, 31 % direkt 
reklam läsare och 20 % lyssnar på reklamradio. Chaos Paintball använder sig av radioreklam 
som en stor kostnadspost i sin marknadsföring i både Karlstad och Örebro. De två 
radiostationer som de använder sig av är Radio Rix och Mix Megapol, I Karlstadregionen har 
Radio Rix 48 800 lyssnare per dag och målgruppen för radion är 20-49 år, Mix Megapol och 
andra sidan har 31 900 lyssnare per dag och har en målgrupp som består av personer mellan 
20 och 40 år gamla. I Örebro regionen använder sig Chaos Paintball sig av samma 
radiokanaler. Skillnaden är att Mix Megapol i Örebro har en målgrupp som är mellan 25 och 
45 år och når ut till 33 300 lyssnare dagligen. Radio Rix når ut till 44 600 personer och 
målgruppen är där den samma som i Karlstad dvs. 20-49 år. (Media Pocket 2007) Enligt 
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 MediaPocket är en bok utgiven av tidningen Expressen och därav har den ingen författare och vi kommer i 

uppsatsen att skriva MediaPocket 2007 där vi använt oss av den. 



 

författarna är den grupp som företag generellt sätt vill nå ut till de kommersiellt intressanta 
grupperna vilka är inom åldersspannet 9-49 år. Av den så kallade morgonpressen så har Nya 
Wermlands tidningen störst räckvidd 65 % till invånarna i Karlstadregionen medan i 
Örebroregionen så är den tidning som har störst räckvidd Nerikes Allehanda som har en 
räckvidd på hela 75 %. 

  

3.9. INTERNET MARKNADSFÖRING 

 Viktiga termer 

 Impressions Antal gånger en annons är visad 

 Click-through-rate (CTR) Visar procentuellt hur många som exponerades för en 
annons som verkligen kikade på den.  

 Page viewes Antal sidor som begärde av användarna 

 Stickiness Medellängden av tid användarna spenderar på 
hemsidan. 

 Clickstream behavior Transaktionslog som skapas när konsumenten rör sig 
över Internet. 

 Cost-per-click (CPC)  Annonsören betalar för varje gång en besökare klickar 
på annonsen/länken. (Loudon & Traver 2005) 

 

3.9.1. KÖPPROCESSEN FÖR INTERNET 

Köpprocessen liknade den för offline-marknaden.  

 

Figur 17: Köpprocessen för Internet och stöttande kommunikation: 
Källa: (Traver & Loudon 2005 s.371) 

 



 

3.9.2. HITTA TILL HEMSIDA.  

Ingen vet riktigt hur många hemsidor det verkligen finns. Sökmotorer letar igenom ”ytan” på 
Internet för att samla information om hemsidorna. Google söker idag genom 8 miljarder 
hemsidor som de sedan lagrar information om. Det finns också den delen som kallas för 
”Deep web” som består av uppskattningsvis 600 miljarder sidor. Många av dessa är 
tillexempel sidor i tidningar som krävs accesskoder för att komma åt. Med så många 
hemsidor är det av stor vikt att hitta till rätt hemsida. (Traver & Loudon 2005) 

 

3.9.3. DET FINNS TRE SÄTT ATT HITTA TILL EN HEMSIDA.  

 

 Den första är skriva adressen till hemsidan. Men detta kräver att man känner till 
namnet. 

 Via sökmotorer – En sökmotor söker/letar igenom de hemsidor på Internet och 
matchar dessa mot de sökord som användaren skriver in. Resultatet 
sammanställs i en lång lista med hemside-adresser, som sedan användaren kan 
klicka på för att länkas till den aktuella hemsidan. En sökmotor söker enligt Traver 
och Loudon (2005) igenom de första 10 raderna som finns på en hemsida, samt 
att den läser av hemsidans metataggar (metatagg är förenklat, sökord som 
skaparen har lagt in i hemsidans källkod (den text som utgör programmeringen av 
hemsidan och bestämmer hemsidans utseende) och är dold för användaren. 

 Via portaler – En portal är en hemsida som gör en lista med bra aktuella länkar 
om till exempel tjänster. Kan liknas vid en anslagstavla och fungerar som en 
språngbräda till andra hemsidor. Dock är det viktigt att tänka på att portaler inte 
alltid är objektiva, då det är skaparen som väljer vilka länkar som skall vara med. 
(Pihlsgård & Skandevall 2006) 

 

3.9.4. SÖKMOTORPOSITIONERING 

De flesta användare brukar nöja sig med att titta igenom de två-tre första länkarna som 
presenteras av en sökmotor och hamnar hemsidan på den 1009: e länken är det föga troligt 
att användaren kommer att välja att gå in på hemsidan. Därför är det av stor vikt att hamna 
så högt upp i listan som möjligt. Sökmotorpositionering handlar om hur man gör för att 
komma bland de tio första länkarna i sökmotorns resultatlista. Först och främst bör skaparen 
välja rätt ord bland metataggarna som representerar innehållet på hemsidan, även bra att 
skriva med vanliga felstavningar. Sedan skall man försöka att repetera sökorden så ofta man 
kan genom texten på hemsida i flytande text, utan att det verkar onaturligt. Sökmotorer kan 
stänga ute hemsidor som de anser ”fuska”, om de radar upp en mängd sökord som inte 
passar in i sammanhanget. Det är därför viktigt finna balansen, för i slutändan skall 
användaren läsa innehållet. (Pihlsgård & Skandevall 2006) 



 

3.9.5. SPONSRADE LÄNKAR 

Vissa sökmotorer tillåter att skaparen kan köpa sig en bra placering i resultatlistan eller att 
skaparen kan köpa ett vist sökord. Detta visas oftast som en så kallad ”sponsrad länk”. Dessa 
är alltså länkar som dyker upp för ett visst sökord med en hög placering för att skaparen 
betalat för denna plats. Oftast betalas dessa genom ett fast pris för varje gång någon klickar 
på länken. (Pihlsgård & Skandevall 2006) 

 

3.9.6. MARKNADSFÖRING PÅ INTERNET 

o Direkt E-mall marknadsföring 

o Banner - visar ett reklammeddelande i en rektangulär box på en hemsida 

Studier har visat att Internetmarknadsföring är som mest effektiv när den används i 
samband med traditionell marknadsföring. (Laudon & Traver 2005) 



 

3.9.7. HEMSIDANS FUNKTIONALLITET 

Att få besökaren till hemsidan är bara första steget enligt Traver och Loudon. När väl 
besökaren hittat till hemsidan börjar säljprocessen. För att få besökaren att använda sig av 
informationen som är tillgänglig på hemsida, måste besökaren känna att informationen är 
trovärdig. (Traver & Loudon 2005) 

Faktorer som påverkar trovärdigheten på hemsida.
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Figur 18: Faktorer som påverkar trovärdigheten på en hemsida: 
Källa: (Loudon & Traver 2005 s.486) 
 
 

3.9.9 OLIKA TYPER AV HEMSIDOR 

Det finns enligt Pihlsgård och Skandevall (2006) fyra olika typer av hemsidor varv två av dem 
är relevanta för uppsatsen och presenteras nedan: 

Den enkla hemsidan 

Detta är den vanligaste typen av hemsida som företag använder sig av. Här finns viss 
information om företaget, dess produkter och tjänster och de viktigaste kontaktuppgifterna.  

Hemsida med dialogmöjlighet 

Dessa sidor brukar kallas för interaktiva eftersom besökaren och företaget samspelar. Dessa 
kan innehålla allt från chatt, registrering av kunder till informationsöverföring. Dessa ska 
locka tillbaka kunden genom att det alltid finns något nytt att hämta från sidan. Kunden skall 
få underhållning och kunskap och företaget belönas genom detta med en mer lojal kund.  



 

3.9.10. TYPER AV KUNDER 

Studier har visat att för Internetkunder demografiska egenskaper bara står för 5 procent av 
förklaringen till Internet användarnas vid köptillfället. Enligt Laudon och Traver (2005) är det 
de sessioner och clickstream beteende som uppkommer strax innan ett köp som är de 
starkaste indikationerna för online konsumenter. Denna session kan delas in i sju typer: 

 Quickies  Kollar sport resultat, läser E-mall 

 Just the facts Hittar och utvärderar information från relaterande sidor 

 Singel mission Letar på information på O-familjära sidor inom samma 
kategori 

 Do it Again Går till favoritsidor tillexempel chatt eller 
Internetbanken 

 Information please  Efterforskar alla aspekter av ett ämne 

 Sufring Undersöker hemsidor som väcker uppmärksamhet 

Sju typer av online sessions 

Online beteende Period online (min) Tid per sida (min) 

Quickeis 1 0,25 

Just the facts 9 0,5 

Singel mission 10 1,5 

Do it again 14 2 

Loitering 33 2 

Information please 37 1 

Surfing 70 1 

 

Figur 18: Sju typer av online sessions: 
Källa: (Traver & Laudon 2005 s.373) 

 

 

 



 

3.10. VARUMÄRKE 

Enligt The American Marketing Association är följande en definition av vad ett varumärke är: 

”A name, term, sign, symbol or any other feature that identifies one sellers product or service 
as a distinct from those of other sellers”  (Grönroos 2007 s.330) 

Utifrån ett tjänsteperspektiv så anser Grönroos (2007) att denna definition missar 
framförallt två viktiga punkter, dels att de missar att en tjänst är mer av en längre process 
och att de inte inkluderar kunderna i den utsträckning de borde.  

 

3.10.1. IDENTITET OCH IMAGE 

Varumärkesimage är det som kunderna har uppfattat av tjänsten. Medan varumärkets 
identitet är det som marknadsföraren vill att kunderna ska uppfatta om tjänsten. Det kan 
därför vara viktigt att integrera kunderna i marknadsföringen för på så sätt få en så lik 
varumärkesimage som varumärkesidentitet, det är då vi kan säga att marknadsföraren har 
lyckats. (Peter & Olsen 2007) 

 

3.10.2. MUN-TILL-MUN 

“Word of mouth communication from a relational perspective is based on consumers` long-
term experience and behavioral commitment. Their word of mouth communication reflects 
the nature and value of their perception of relationship episodes or service encounters, as 
well as psychological comfort/discomfort with the relationship. It varies depending on how 

strong the relationship is” (Grönroos 2007 s.308) 



 

 

Figur 19: Relationship Marketing Ladder of Loyalty: 
Källa: (Fill 2006 s.313)  

När det gäller framförallt en tjänst så är det viktigt för företag enligt Grönroos (2007) att 
bygga relationer och en nöjd kund kan komma att bli företagets ”bästa marknadsförare”. Vid 
en stark relation mellan företaget och kunden så kan det även utvecklas starka relationer 
mellan kunden och företaget och kunden blir då en förespråkare för företaget.(se figur 
ovan). Detta i sin tur leder till att kunden som i detta fall varit nöjda med den utförda 
tjänsten kommer att rekommendera tjänsten till sina vänner, kollegor etc. Vilka i sin tur kan 
rekommendera sina vänner och bekanta för tjänsten. De har alltså blivit företagare för 
företaget och tjänsterna de erbjuder. Självfallet vill alla företag ha så många förespråkare 
som möjligt ute på marknaden i alla fall de som pratar positivt om företaget i sig. För det 
fungerar även på samma sätt om någon är missnöjd med tjänsten, vilket då inte är positivt 
för organisationen. (Fill 2006) 

En potentiell eller nuvarande kund har utvecklat en viss form av förväntningar innan hon 
genomför köpet. Antingen är det en relation som redan finns (återköp) eller en ny relation 
som startas. När hon väljer att nyttja tjänsten är det också viktigt att de anställda sköter sitt 
jobb så att kunderna får så många mervärden som möjligt men även kunskap om företaget 
som de kan förmedla vidare efter besöket. Om kunden efter besöket känner sig tillfreds och 
börjar involvera sig med tjänsten och ser framemot att använda sig av den igen så har 
företaget lyckats och kunden börjar då sprida tjänsten till sina vänner och bekanta. Kan även, 
då kunden känner att tjänsten inte uppfyllt sina förväntningar, bli samma sak fast då i 
negativ bemärkelse. (Echeverri & Edvardsson 2002) 



 

3.11. KONKURENTANALYS 

Konkurentanalys: 

Enligt Porter (2004) kan företag göra en konkurrentanalys genom att analysera sina 
konkurrenter på följande sätt: 

Vad driver konkurrenterna  Vad konkurrenterna kan göra och gör 

Framtida mål  Nuvarande strategi 

I alla delar av företaget Hur företaget idagsläget konkurerar 

Konkurenternas respons profil  

Är konkurrenterna nöjda med sin nuvarande position? 

Vilka troliga förflyttningar eller strategi ändringar kommer 
konkurrenterna att genomföra? 

Vad har konkurrenterna för svagheter? 

Vad kommer att orsaka den största och mest effektiva 
motåtergärden från konkurrenterna? 

Förväntningar  Möjligheter 

Om sig själva och marknaden   Både styrkor och svagheter 

(Porter 2004 s.49) 

Detta sätt kan även användas för att göra en internanalys av ditt eget företag.  

Porter (2004) påpekar vidare att för att göra en bra konkurrentanalys behöver företag 
analysera alla tänkbara konkurrenter på marknaden. Förutom detta kan det vara viktigt att 
även analysera potentiella konkurrenter. Detta kan vara väldigt svårt att förutspå men kan 
vara viktigt för att veta vilka strategier du ska använda dig av för att minska risken att nya 
konkurrenter ska kunna komma in på marknaden. Det som till exempel räknas som 
konkurrenter är i Chaos Paintballs fall är de företag inom framförallt regionen Karlstad och 
regionen Örebro som erbjuder snarlika tjänster eller tjänster som tillfredställer samma 
behov eller företag som bara konkurrerar om samma pengar.  

En konkurrentanalys innebär att ta reda på så mycket som möjligt om konkurrenterna, 
nuvarande och potentiella. Det gäller information om till exempel produkter, priser, 
marknadsföring, distributionskanaler, resurser, lönsamhet och mycket annat. Då blir det 
lättare för marknadsförarna att identifiera för och nackdelar respektive styrkor och 
svagheter. Sådan kunskap skapar bättre förutsättningar att framgångsrikt konkurrera på 
marknaden. Huvudsakliga målet med en konkurrensanalys är alltså att bättra på dina 
chanser på marknaden genom att veta vem/vilka du konkurrerar med för att på så sätt 
kunna arbeta fram mot strategier om konkurrenterna gör några speciella återgärder eller för 
att välja rätt konkurrent att försöka ta marknadsdelar av. (Porter 2004) 



 

SVAREN FRÅN INERVJUERNA (EGEN TELEFONENKÄT) MED DE 146 RESPONDENTERNA, INTERVJU 

MED EN AV DELÄGARNA I CHAOS PAINTBALL OCH ANALYSERAD DATA FRÅN FÖRETAGET 

PRESENTERAS I DETTA KAPITELL. 

  4.EMPIRI 

4.1. KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN (INTERVJU)  

Utfallet från intervjuerna(eg. telefonenkät) redovisas här i grafer som sammanställts efter 
utfallet av de 146 respondenterna. Vi kommer endast att visa och kommentera de diagram 
som vi anser har störst relevans för uppsatsen, övriga diagram går att finna i bilagorna.  

 

Diagram 1 

Vi kan i diagram 1 se vilka aktiviteter som har genomförts under året  hos företaget. Med 
män menas grupper som enbart bestått av män, med kvinnor grupper som enbart bestått av 
kvinnor och med blandat, grupper som bestått av båda könen. Resultatet som visas ovan är 
det som framkommit i den kvantitiva intervjun (eg. telefonenkät) av de 146 respondenterna. 
Den visar att av de vi intervjuat har 74 stycken spelat enbart paintball, 54 enbart mångkamp 
och 16 stycken har kombinerat de båda aktiviteterna. Vilket kön de svarande har haft och 
vilken av de båda anläggningarna som aktiviteten har utförts på går också att utläsa från 
digrammet. Vi kan se att cirka 55 % av alla aktiviter har utförts på anläggningen i Karlstad. 
Vilket stämmer bra överens med det faktiska utfallet (57 % enligt kundregistret). 



 

 

Diagram 2 

Av de 74 grupperna som nyttjade banan i Karlstad kom 44 stycken från de centrala delarna 
och hela 29 stycken hade åkt 4 mil eller mer. Hälften av dessa hade åkt från Örebro för att 
spela medan i Örebro var det bara 4 stycken av de tillfrågade som åkt fyra mil eller mer för 
att utföra aktiviteten. Vi anser att detta troligtvis beror på att det innarbetade varumärket är 
större i Karlstad och folk känner till anläggningen bättre då den funnits där betydligt längre 
än anläggningen i Örebro.  

 

Diagram 3 

Av vilken anledning kunderna har besökt Chaos paintball spelar en stor roll i hur den 
framtida marknadsföringen ska utformas och utifrån den empiriska undersökningen som 
genomförts så kan vi se att  den vanligaste anledningen till besöket är att de varit på 
svensexa/möhippa, följt av varit där med jobbet och varit där för haft kul med kompisar.  



 

 

Diagram 4 

Med Combo menas här att kunderna känner till både paintball och mångkamp. Det flesta 
känner till att företaget erbjuder paintball medan det är ett mindre antal som känner till att 
Chaos Paintball erbjuder mångkamp, vilket enligt oss till stordel beror på namnet på 
företaget och den nuvarande marknadsföringen. Kunderna känner givetvis till den 
aktiviteten de själva genomfört och en majoritet känner som sagt var till paintball. Om 
företaget ändrar sin marknadsföring så kan antagligen också medvetenheten om vilka 
tjänster som företager erbjuder att ändras mot att kunderna ska känna till alla aktiviteter 
som Chaos Paintball erbjuder.  

 

Diagram 5 

Genom att undersöka vilka förväntningar kunderna har på sitt besök hos Chaos Paintball, 
kan vi se hur företaget skulle kunna jobba med sin framtida marknadsföring. De måste hela 
tiden leva upp till de förväntningar som kunderna har för att de inte ska gå därifrån 
missnöjda. Det vi kan utläsa från den gjorda undersökningen är att kunderna  har vissa 
förväntningar, men för att locka mer kunder så skulle företaget kunna skapa lite högre 
förväntningar hos kunderna, om de anser sig klara av att leva upp till dessa högre mål. 



 

 

Diagram 6 

För att marknadsföring av ett företag ska kunna komma att bli  lönsamt behöver kunderna 
också uppfatta den gjorda marknadsföringen. Chaos Paintball investerar en stor summa i 
förhållande till sin omsättning på marknadsföring och utifrån den gjorda enkäten har 51 
procent uppfattat någon marknadsföring innan sitt besök hos dem. Detta är enligt oss en väl 
liten del, då de använder sig främst av masskommunikation. I bilagorna går att se och läsa 
mer om de specifika skillnaderna mellan de respektive städerna. 

 

 

Diagram 7 

Kunderna har inte uppfattat någon mer marknadsföring efter sitt besök, vilket de enligt oss 
borde ha gjort, då vi anser att de fått upp ögonen för varumärket och på så sätt torde 
uppfatta mer av marknadsföringen. Detta kan förklaras genom att en del av kunderna varit 
där i slutet av säsongen då det inte varit någon marknadsföring efter besöket. Det går i 
bilagorna att utläsa vilken marknadsföring som uppfattas av kunderna efter sitt besök . 



 

 

Diagram 8 

Av de som svarat på intervjufrågorna är den marknadsföring som flest kunder uppfattat i de 
båda städerna radioreklam följt av tidningsannonser och hemsida/sökmotorer. Vi bör dock 
ha i åtanke att radioreklamen kostar företaget mer än dubbelt så mycket som annonser och 
skyltarna på E6. Det skiljer sig också förhållandevis mycket mellan de olika städerna vilket 
det går att utläsa i bilagorna. Det är i denna läsning intressant att se att skillnaderna inte är 
så stora som man kunde tro, då det faktiskt är stora skillnader i hur mycket pengar företaget 
lägger ner på respektive marknadsföringskanal. 

 

 

Diagram 9 

Det vanligaste sätten att få reda på företaget Chaos Paintball och deras verksamhet är 
genom en bekant följt av sökmotor, annons och radio. Skillnaderna är mycket stora mellan 
de båda städerna. De personer som besöker anläggningen i Karlstad har till största delen  
fått reda på företaget genom en att en bekant berättat för dem följt av att kunderna använt 



 

sig av en sökmotor. De som besöker anläggningen i Örebro har till största delen hittat till 
Chaos Paintball genom användande av sökmotor följt av att de har fått information av en 
bekant. 

Att så pass många har fått reda på det genom bekant är positivt för företaget då detta är en 
stark indikator på att besökarna varit nöjda med sitt besök och berättat om upplevelsen för 
bekanta och arbetskamrater. Nackdelen med det är att de berättar utifrån hur de upplevde 
aktiviten och detta kan då liknas med personlig försäljning och de kan förrmedla ett annat 
budskap än det som företaget vill nå ut med. Vi anser att skillnaden mellan städerna beror 
på att företaget funnits längre i Karlstad och har således även haft mer besökare och då fler 
personer som kunnat föra sina upplevelser vidare. Medan i Örebro där Chaos Paintball haft 
anläggningen i två år är det ett färre antal som känner till dem och då även besökt dem. Det 
finns dock ett intresse för tjänsten i Örebro och kunderna där söker mycket information på 
Internet. 

 

 

Diagram 10 

Totalt sett är det 66 procent av kunderna som ansåg att det framgick klart vad företaget 
erbjuder. Detta anser vi är för lite och att Chaos Paintball genom tydligare och mer 
genomarbetad marknadsföring  skulle kunna locka till sig fler besökare.   

 

 

 



 

 

Diagram 11 

Då instruktören är företagets ansikte utåt och den som kunderna kommer i kontakt med, är 
det viktigt att kunderna inte är missnöjda med dessa. Ett bra bemötande av instruktörerna 
kan göra att kunderna har visst överseende med små misstag i övrigt och ändå gå därifrån 
med ett bra helhetsintryck. Utifrån den empiriska undersökningen kan vi utläsa att det är så 
pass få som 4 procent som är missnöjda med instruktörerna, vilket får ses som ett tecken på 
att de gör ett bra jobb. Då inte heller företaget har någon direkt utbildning av instruktörerna 
så anser vi att detta kan bli ännu bättre om man satsar på en internutbildning. Genom att 
använda instruktörerna i en mer informationsspridande roll kan företaget också sända ut sitt 
budskap på ett bättre sätt.  

 

 

 

 

 



 

 

Diagram 12 

Undersökningen visar vidare på att det är en majoritet av män som utför 
aktiviteteten/aktiviterna vilket är något gemensamt för båda städerna. Detta beror enligt oss 
på olika anledningar men en av dem är attityderna mot själva tjänsten som erbjudes. Detta 
är inte lätt att ändra på, men kanske en ändrad eller förändrad marknadsföring kunde locka 
till sig fler av det kvinnliga könet. I de grupper som betecknas som blandade grupper finns 
minst en person av det motsatta könet. Antalet av varje kön i gruppen har inte 
undersöknigen undersökt.  

 

 

Diagram 13 

Grupper som enbart består av män är den enskilt största gruppen när det gäller paintball, 
bara 1 procent av de grupper som spelade paintball bestod av enbart kvinnor, medan hela 
61 procent av grupperna bestod enbart av män och de övriga 38 % bestod av blandade 
grupper. Mångkamp däremot har en ungefär likadan fördelning  mellan könen.  



 

 

Diagram 14 

Utifrån diagrammet ovan så kan vi utläsa av vilka anledningar de båda könen och de 
blandade grupperna besökt Chaos Paintball. Det som enligt oss är mest intressant i 
diagrammet är att nästan alla grupper med enbart kvinnliga deltagare besökte Chaos 
Paintball på grund av möhippa.    

 

Diagram 15 

Diagrammet ovan visar de åldersgrupper som varit representerade. Varför det blir långt över 
100 procent totalt, är beroende av att det i många grupper varit deltagare som tillhört mer 
än ett av ålderspannet. Det räcker dock att det varit en person av deltagarna i gruppen som 
tillhört en annan åldersgrupp för att den ska få samma utslag i denna mätning, varför det 
eventuellt inte stämmer helt överens med verkligheten. Men genom undersökningen kan vi 
få ut att den åldersgrupp som främst nyttjar företagets tjänster är de som är mellan 26-35 år 
följt av 19-25 år. Se i bilagan för uppdelning för städer, könsgrupper, aktivitet och anledning. 

 

 



 

4.2. KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN (INSAMLAD DATA) 

I denna del av rapporten visas den data som vi har fått oss tilldelad av Chaos Paintball. Dessa 
data har sedan sammanställts och analyserats av författarna. Vi kommer här att visa på de 
viktigaste sambanden mellan tidigare år (2006 och 2007). Fler samband visas i bilagan. 

 

Diagram 16 

 

Diagram 17 

Ovan visas antalet besökare uppdelat per månad och per vecka för åren 2006 och 2007. 
Diagrammet visar också hur mycket varje stad har bidragit till den totala besökskurvan. 
Karlstad har flest antal besökare per månad följt av Örebro. De övriga städerna bidrar bara 
med en mycket liten del till besökskurvan och detta kommer inte att analyseras djupare 
vilket vi tidigare nämnt i avgränsningarna . Diagrammet visar att de flesta besökarna besökte 
företaget under år 2007. Intressant är att se att de finns en dipp i antalet besökare vecka 25 
båda åren, vilket vi anser har med att det är under denna vecka midsommar infaller. 



 

 

Diagram 18 

I diagrammet visas hur stor del varje aktivitet har bidragit med till den totala besökskurvan 
för år 2006 och 2007. I bilagan går det att läsa mer om hur varje aktivitet har bidragit till 
besökskurvan för Karlstad och Örebro. 

 

Diagram 19 

I diagrammet ovan visa hur stor del varje stad bidrar med till antal bokningar av paintball 
varje månad. 



 

 

Diagram 20 

I diagrammet ovan visas hur stor del varje stad bidrar med till antalet bokningar av 
mångkamp varje månad. 

 

Diagram 21 

I diagrammet ovan visas hur stor del varje stad bidrar med till antal bokningar av Combo 
varje månad. 

 



 

 

Diagram 22 

I detta diagram går det att utläsa antal besök relaterat till kostnad för marknadsföringen och 
vi kan se diverse skillnader i företagets tillvägagångssätt under dessa år. Under år 2006 hade 
de en mer fokuserad marknadsföring och satsade största delen under månaderna april och 
maj medan de år 2007 som vi kan utläsa av tabellen har en mer utspridd marknadsföring 
under hela året. I bilagan visas detta tydligare där det även är uppdelat i städer. 

4.2.1. INTERNET (INSAMLAD DATA) 

Denna del av rapporten bygger på data som Chaos Paintball har vidarebefordrat till 
författarna från sin hemsidestatistik. Datan har sammanställts och analyserats av författarna 
och presenteras här nedan: 



 

 

Diagram 23  

Diagrammet visar antalet besökare på Chaos Paintballs hemsida. Den röda linjen visar 
antalet besökare varje månad och den gula linjen visar hur många av dessa som är nya 
besökare (unika besökare). De blå staplarna visar på hur många besök i genomsnitt varje 
besökare gör. Företaget bytte webhotell i mars och i samband med flytten försvann tidigare 
års statistik samt statistiken för januari och februari. Under året hade hemsidan flest antal 
besök och besökare under månaderna april-juni med ett maximum i maj med över 3000 
besök, därefter sjönk besöken kontinuerligt under de efterföljande månaderna. Flest besök 
per besökare gjordes under oktober månad. Besökare per dag visas i bilagan. 

 

Diagram 24 

I diagrammet visas vilka veckodagar besökarna använder hemsidan. Det som går att utläsa är 
att det är som mest användare i början av veckan. Se mer om hur användandet skiljer sig 
månad från månad i bilagan. 



 

 

Diagram 25 

Detta diagram visar på sambandet mellan medelvärdet av sidvisningar per dag och antalet 
sidor per besökare varje månad. I maj visades det flest sidor per dag, med lite mer än 2200 
sidor/dag och 30 sidor per besökare. Därefter sjönk antalet visade sidor till drygt 800 sidor i 
december, medan antalet sidor per besökare ökade under samma period. Antalet sidor per 
besökare har sitt maximum i december med 44,5 sidor per användare. Medelvärdet av hela 
perioden ligger på 30 sidor per besökare och 1280 sidor per dag. 

 

Diagram 26 

Diagrammet redogör för hur länge varje användare vistas på hemsidan. Merparten av 
användarna vistas mellan 30s-30min på hemsidan (50 %). 42 procent vistas endast 0-30 
sekunder på hemsidan. 

 



 

4.3. KVALITATIV INTERVJU (CARL DANIELSSON, DELÄGARE OCH TILLIKA GRUNDARE AV 

CHAOS PAINTBALL) 

Här presenteras svaren på de djupare frågorna i den kvalitativa intervjun med en av Chaos 
Paintballs delägare. Frågorna handlar främst om ägarnas syn på företaget. Nedan 
presenteras de frågor som vi lille ha svar på. 

Vi har under arbetets gång haft kontinuerlig kontakt med en av företagets delägare, då han 
är lika intresserad som vi är att få ut ett bra resultat av vår rapport. Vi kände dock att vi ville 
göra en kvalitativ intervju med honom också för att på så sätt få svar på en del djupare 
frågor om framförallt ägarnas syn på företaget och liknande.  

1. Kan du berätta mer om bakgrunden och hur det gick till när företaget grundades? 

2. Vad har ni för framtidsvisioner med Chaos Paintball? 

3. Vilka målgrupper vill ert företag ha som kunder, anser ni att ni har dem nu? 

4. Marknadsför ni er i dagsläget på olika sätt mot företagskunder/gentemot privata 
kunder? 

5. Namnet Chaos Paintball är ett namn som går att diskutera såvida det är det ultimata 
namnet eller ej. Vad anser du om namnet på företaget och hur kom det sig att ni gav 
företaget just detta namn? 

6. Vad anser du att ni behöver göra för att få mer kunder och på så sätt öka eran 
omsättning? 

7. Ni har förutom Karlstad och Örebro även tre andra anläggningar där ni ej lägger 
några pengar på marknadsföring. Vilka är planerna för dessa anläggningar? 

Detta var de frågor vi förberett och ville ha svar på i intervjun. Under intervjun 
omformulerades frågorna något och en rad följdfrågor tillkom. Dessa kommer att 
presenteras i intevjuutdraget. 

 

4.3.1 DET REVIDERADE INTEVJUUTDRAGET 

Ur den personliga intervjun med Carl Danielsson som skedde den 2007-12-05 Kl: 16.00 på 
Karlstad universitet. 

Om företagets framtidsvisioner: 

Fråga: Vad har ni för framtidsvisioner med Chaos Paintball? 

Vi är tre stycken delägare och vi har tyvärr inget nedskrivet om vare sig mål eller visioner, 
vilket kan tyckas väldigt synd när man tänker efter lite. Jag tror att vi alla har lite olika mål 
med verksamheten bland annat är ett av mina mål att vi ska fortsätta att expandera vilket vi 
gjort de senaste åren då vi växt med ca 40 % per år. Ett ytterligare mål är att tjäna mer 



 

pengar. Tyvärr har vi inga nedskrivna visioner och självklart är det viktigt att ha för att 
utveckla företaget framåt och något vi får fortsätta jobba med. 

Fråga: Vad anser du att ni behöver göra för att få mer kunder och öka er omsättning? 

Vi har redan börjat med ett samarbete med Nöjesfabriken i Karlstad där vi kommer att 
genomföra mångkamp i deras lokaler under vinterhalvåret. Jag tror det är viktigt att försöka 
förlänga säsongen. Sedan så hoppas jag att fler företag ska välja att ha sin teambuilding 
och/eller kick-offer hos oss då företag är en förhållandevis köpstark grupp. Vidare behöver 
fler människor få upp ögonen för företaget och kännedom om oss och vilka aktiviteter 
företaget kan erbjuda.    

Fråga: Ni har förutom i Karlstad och Örebro även tre andra anläggningar där ni ej lägger 
några pengar på marknadsföring. Vad har ni för planer med dessa anläggningar? 

De anläggningarna vi har i Hällefors, Filipstad och Kristinehamn kostar oss inga pengar och 
det finns inte heller så stort kundunderlag och vi är redan välkända där. Därför väljer vi att 
bara synas i telefonkatalogen i dessa städer förutom att de går att använda sig av sökmotor 
eller vår hemsida för att komma i kontakt med oss på de ställena. Samtidigt som vi tidigare 
nämnde så får vi ändå in pengar från dem och vi gör således en viss vinst på de mindre 
ställena också utan att det tar så mycket av vare sig tid eller kraft. Vi anser därför att det är 
värt att fortsätta på den inslagna vägen vi har där och helt enkelt mjölka dessa anläggningar. 

Fråga: Vilka målgrupper vill ni i företaget ha, och vilka är era målgrupper idag? 

Vi vill ha mer företag företag som en stor målgrupp då de är en köpstark grupp. De vi tror att 
vi har som största målgrupp just nu är troligtvis ungdomar i åldern 20 år och uppåt, men 
även en hel del svensexor och liknande.  

Fråga: Marknadsför ni er på olika sätt gentemot företag och privata kunder? 

Jag har som tidigare nämnt att vi har en förhoppning att få mer företagskunder till företaget 
och vi har utvecklat en broschyr som skickas ut till olika företag vilket förhoppningsvis kan 
leda till att de får upp ögonen för oss. Annars anser vi att de har lika stor chans att ta del av 
den övriga marknadsföringen vi har. Den som de ”vanliga” kunderna tar del av. 

Om företagets bakgrund: 

Fråga: Varifrån kommer er affärsidé och hur startade förtaget? 

Carl skaffade sig en paintballpistol som 16 åring. Efter att ha spelat paintball med sig själv var 
det dags att skaffa en till för att låna ut till kompisarna. Efter hand ville kompisar och 
kompisar till kompisar låna bössorna för att spela. De lämnade tillbaka dem smutsiga och 
trasiga. För att få ekonomiskt utrymme att laga och hålla utrustningen i trim började Carl ta 
betalt. Carls pappa Peter upplyste då sonen om att han bedrev näringsverksamhet och för 
att göra detta på ett legitimt sätt beslöt sig Carl och hans barndomskompis Oskar att starta 
företaget Carl och Oskars paintball, (Chaos Paintball). När utrustningen var beställd blev det 
klart för Oskars mor att hennes son höll på att starta ett företag där affärsidén var att skjuta 
färg på varandra och Oskar drog sig ur. Raskt fick Carl skaffa sig ny partner och 
företagsnamnet fick en ny innebörd, Carl och Stigs paintball. För att få till en betydelse och 
ett uttal i firmanamnet las ett h till och företaget Chaos Paintball var bildat. Företaget 



 

arbetar idag inte bara med Paintball utan gruppaktiviteter i stort. ”Vi har aktiviteter på fem 
orter, vi är tre delägare och erbjuder aktiviteter till 4000 kunder årligen och är den tredje 
största aktören på paintball i Sverige” avslutar Carl. 



 

VI KOMMER I DETTA KAPITEL ATT ANALYSERA OCH VISA PÅ SAMBAND I DET SOM FRAMKOMMIT 
I EMPIRIKAPITLET. VI KOMMER ATT UTGÅ FRÅN DE OLIKA TEORIERNA SOM TAGITS UPP I 

TERORIKAPITLET. 

5. ANALYS 

5.1. BEGREPP 

5.1.1. TJÄNSTER 

Chaos Paintballs tjänster är så kallade serviceintensiva då deras tjänster syftar till att ge 
kunden någon form av upplevelse. Chaos Paintball erbjuder ett flertal olika tjänster som alla 
är personliga då inga maskiner eller liknande används i leveransen. De tjänster som företaget 
erbjuder är paintball, mångkamp och Combo (Combo är ett paket som omfattar båda dessa 
aktiviteter). Aktiviteterna riktar sig till både företag och privatpersoner. Till stor del har 
Chaos Paintballs nuvarande kunder uppfattat paintball som enda aktivitet som erbjuds, det 
är färre som känner till att de också erbjuder mångkamp som ett alternativ till paintballen. 

 

5.1.2. KVALITET  

Då kvalitet enligt Jobber (2004) är det enskilt starkaste konkurrensmedlet på lång sikt är 
detta en viktig punkt, dock ligger delar av detta ämne utanför vår problemformulering. Det 
som de berörda delarna i vår undersökning visat på är att majoriteten av kunderna är nöjda 
eller mer än nöjda med sitt besök vilket kan ses som ett kvalitetsbetyg för Chaos Paintball. Vi 
kan även konstatera att besökarna inte har så höga förväntningar innan sitt besök4 och det 
kan vara därför som majoriteten av kunderna är nöjda efter sitt besök. För att locka mer 
besökare så kan företaget ”lova” mer samtidigt som kunden ska få alla sina behov uppfyllda 
och gärna lite mer än de förväntat sig.  

”Promise only what you can deliver and deliver more than you can promise”  

Ett annat sätt som vi kan visa på att kunderna har uppfattat kvalitén som god inom företaget 
är då i princip samtliga respondenter är nöjda eller mycket nöjda med instruktörerna5. Detta 
tyder även det på en hög kvalitet och något som påverkar kundernas totala 
kvalitetsupplevelse. 

 

 

                                                                 

4
 Diagram 47 

5
 Diagram 11 



 

5.1.3. FÖRVÄNTNINGAR 

Då förväntning är något som kunder behöver ha på tjänsteupplevelsen för att välja att nyttja 
det erbjudande som finns, men som teorin6 nämner så bör de ej ha högre förväntningar än 
vad de kan erhålla av företaget. Empirin7 visar på att en majoritet av Chaos Paintballs kunder 
inte har några större förväntningar på sitt besök vilket tyder på att de kan ha missat en 
betydlig mängd av potentiella kunder som inte anser att det är värt pengarna. De som 
besökt dem mer än en gång har generellt sätt högre förväntningar men anser att de blir 
uppfyllda. Därför borde företaget förslagsvis kunna lova mer i sin marknadsföring för att på 
så sätt locka till sig mer förstagångskunder som då kan tycka att det är värt att spendera de 
pengar, som det faktiskt kostar för att få uppleva aktiviteten. Det är viktigt att företaget 
klarar av att leva upp till de mål som de lovar kunderna om de väljer att lova mer. Men då 
såpass stor andel inte har några förväntningar tordes nästa steg vara att lova mer och på så 
sätt locka till sig mer besökare, men att göra det i en lagom snabb takt. Då det kan få 
förödande konsekvenser om kunderna inte får sina förväntningar uppfyllda och går därifrån 
missnöjda. Den gjorda undersökningen visar också på att i princip alla kunder är nöjda eller 
mycket nöjda med sitt besök8 vilket är ytterligare ett belägg för att företaget ska kunna lova 
mer i sin marknadsföring. De kunder som varit där på besök kommer troligtvis ha högre 
förväntningar på sitt nästa besök och därför är det viktigt att företaget håller en jämn och 
hög kvalitet över tiden. 

 

5.1.4. KUNDGAPET 

Kundgapet visar på skillnaden mellan förväntad och upplevd tjänst. Företagets mål bör vara 
att minska detta gap vilket kan göras på de sätt som vi beskriver i teorikapitlet9. Enligt 
empirin10 så har kunderna inte så höga förväntningar på sitt besök och majoriteten av de 
tillfrågade kunderna är nöjda efteråt11. Det vi kan utläsa ur gap 1 utifrån den insamlade 
empirin är att vi i det första gapet kan se ett positivt svar. Det vill säga kunderna har lägre 
förväntningar än vad de får utifrån tjänsten. Då företaget inte har några klara mål på hur 
upplevelsen ska vara för kunderna och hur stora kostnadsbesparingar de väljer att göra, kan 
vi inte se något gap här då det inte finns tillgänglig information om detta. I gap 3 kan det 
tyckas att ett hål kan uppstå där den interna marknadsföringen är förhållandevis obefintlig, 
samtidigt så finns all utrustning för att lyckas genomföra tjänsten på ett väl fungerande sätt. 
Vi kan dock se att tjänstens resultat ofta också är såsom det var planerats. Gap 4 visar enligt 
den insamlade empirin på att kunderna inte har så stora förväntningar på sitt besök, detta 
leder då till att de förväntningar kunderna har ofta uppfylls. När vi kommer fram till sista 

                                                                 

6
 Jobber 2004 

7
 Diagram 5 

8
 Diagram 47 

9
 Grönroos 2007 

10
 Diagram 5 

11
 Diagram 47 



 

steget i denna modell kan vi utifrån den data vi har haft hjälp av konstatera att de flesta av 
kunderna har fått sin förväntan på tjänsten uppfylld.12 

 

5.1.5. SANNINGENS ÖGONBLICK     

Enligt den tillgängliga teorin13 och den insamlade empirin så kan vi utläsa att kunderna är 
nöjda med instruktörerna14 och då har de överseende med vissa andra brister i 
arrangemanget. I stort sett så lämnar kunderna företaget med att ha fått sina förväntningar 
uppfyllda15. Ett ytterligare tecken på att ”sanningens ögonblick” fungerar bra inom företaget 
är att i princip alla besökare kan tänka sig att besöka dem igen och kunderna kan även tänka 
sig att rekommendera tjänsten åt andra16. Det som saknas inom Chaos Painballs organisation 
är utbildning av personalen. Framförallt vad gäller hur personalen ska bemöta kunderna på 
bästa sätt och att alla instruktörer ska ha samma förhållningssätt gentemot kunderna, vilket i 
sin tur kommer att öka chanserna till att kunden kommer att få en positiv upplevelse i 
samband med mötet med personalen.  

 

5.1.6. KUNDRELATIONEN 

Företaget använder sig idag till största delen av klassisk marknadsföring, istället för 
relationsmarknadsföring som skulle kunna komma att skapa bättre relationer med 
kunderna. Kunderna är enligt den undersökning som är gjord positivt engagerade till en 
relation, men ändock är det en majoritet som provat aktiviteterna maximalt en gång, vilket 
som undersökningen belyser är på grund av att de ej har haft tillräckligt med tid för att nyttja 
tjänsten igen17. Enligt den data vi har samlat in så kan vi endast hitta några få tankar om att 
företaget försöker sig på att skapa relationer med befintliga eller nya kunder.  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

12
 Diagram 5 och diagram 47  
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 Lovelock och Wirtz 2007 
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 Diagram 11 
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 Diagram 47 
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 Diagram 48 
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5.2. KUNDENSBETEENDE 

5.2.1. NYCKELPERSONER I KÖPPROCESSEN 

Kundregistret som Chaos Paintball i dag använder sig av och som varit till grund för den 
kvantitativa intervjun, består av uppgifter om den person som bokat respektive aktivitet. 
Enligt teorin18 om nyckelpersoner utgör denne ”köparen”. De personer som svarat på 
intervjun har alla själva varit med och konsumerat tjänsten och är därmed också 
”användare” av tjänsten. Då företagets tjänster utförs i grupp är alla deltagare i gruppen 
även de ”användare” av tjänsten. För att få ett bredare perspektiv av sina kunders 
köpbeteende bör Chaos Paintball även samla uppgifter om alla deras besökare och inte bara 
de som har bokat besöket. 

 Vi anser att de viktigaste nyckelpersonerna för en marknadsförare är initiativtagaren, 
influensskaparen och beslutsfattaren. Initiativtagaren är viktig eftersom hon är den 
personen som startade köpsprocessen och influensskaparen eftersom denne påverkar de 
andra nyckelpersonernas uppfattning om alternativen. Slutligen är beslutsfattaren viktig då 
det är denne som avgör utgången av beslutsprocessen. Genom marknadsföring till dessa 
personer kan företaget påverka utgången av köpprocessen. Dock är det i denna typ av 
köpbeslut svårt eller omöjligt att identifiera dessa tre nyckelpersoner. Därför är det viktigt 
att samla på sig information om alla de besökare som företaget har för att skapa återköp. 
Finns uppgifter om alla besökare, kan marknadsföring riktas in mot alla och därmed också nå 
fram till initiativtagaren, influensskapare och beslutsfattaren. 

 

5.2.2. INFLUENSER SOM PÅVERKAR KUNDENS BETEENDE 

KÖN 

Chaos Paintball upplever att merparten av deras kunder är män. Detta styrks genom empirin 
i den kvantitativa undersökningen19. 

Tittar man på sambandet mellan den valda aktiviteten och könssammansättning i grupperna 
går det att utläsa att de 74 grupper som utgjorde majoriteten i den kvantitativa intervjun, 
var manliga och utförde aktiviteten paintball20. Med undantag för en grupp som var helt 
kvinnlig var resterande blandade. Enligt teorin21 med personliga influenser spelar kön eller 
uppfattningen om vad som anses vara kvinnligt eller manligt roll för kundens preferenser. 
Paintball är enligt utslaget av den kvantitativa undersökningen en typisk manlig aktivitet. 
Samma diagram visar också att mångkamp uppfattas som en könsneutral aktivitet. Att 
paintball uppfattas som en manlig aktivitet märks även för Combo, trots att denna aktivitet 
även innehåller den mer könsneutrala mångkampen. 

                                                                 

18
 Jobber 2004 

19
 Diagram 12 

20
 Diagram 1 

21
Jobber 2004 



 

Under år 2007 var 48 procent av Chaos Paintball grupper manliga och 12 procent kvinnliga, 
vilket är en stark indikation på att kunderna uppfattar företagets aktiviteter som manliga22. 
Samma tendenser ses om man delar upp frekvenserna för Karlstad och Örebro. Genom att 
försöka att identifiera vad för något i aktiviteterna som gör att kunderna uppfattar de som 
manliga kan företaget antingen styrka denna bild eller försöka att ändra kundernas 
uppfattning. 

Undersökningen säger inte något om hur många utav deltagarna som var av vilket kön för 
kategorin blandat, utan endast att gruppen hade minst en deltagare som var av varje kön. 
Detta gör att en deltagare med annat kön ger upphov till lika stort utslag som den 
resterande gruppen oavsett deras antal. Chaos Paintball kan få en mer rättvisande bild om 
könsfördelningen deras kunder har, genom att samla in denna information om alla deras nya 
kunder. 

ÅLDER 

Åldern är en viktig komponent för hur långt kunderna kommit i livscykeln och utgör en viktig 
del hur de fattar sina beslut. Åldersgrupper är ett enkelt sätt att dela in sina kunder i, då 
personer med liknade åldrar oftast har liknande preferenser. Att veta vilken åldersgrupp som 
sina kunder tillhör gör de enklare att forma ett budskap som tilltalar dessa och genom detta 
finna de kommunikationsverktyg som företaget bör använda sig av. Företaget har i dag ingen 
klar uppfattning om vilka åldrar deras kunder är och då inte heller vilka 
kommunikationsverktyg som lämpar sig bäst för att nå ut till sina kunder. 

I diagram 15 går det att utläsa hur många grupper som har en viss åldersfördelning. Eftersom 
vissa av grupperna har stor spridning mellan åldrarna kan det i en grupp finnas med flera 
åldersgrupper. I cirka 58 procent av grupperna fanns det deltagare med åldrarna 26-35 år, 
vilket är den mest förekommande åldersgruppen för Chaos Paintballs kunder. Därefter 
kommer 19-25 år (48 % av grupperna), 36-45 år (28 % av grupperna) och 12-18 år (22 % av 
grupperna). Den kvantitativa undersökningen visar att majoriteten av företagets kunder 
finns i åldrarna 19-35 år. Men ett flertal av grupperna har även deltagare i åldersgrupperna 
12-18 år och 36-45 år. Endast en liten del av företagets kundgrupper har deltagare i åldrarna 
46 år och uppåt. Därmed bör marknadsföringskommunikationen riktas in mot de stora 
åldersgrupperna och budskapet formuleras på ett sätt som tilltalar just dessa grupper. 

Undersökningen säger inte något om hur många utav deltagarna som tillhörde en viss 
åldersgrupp, utan endast att gruppen hade minst en deltagare som tillhörde den berörda 
gruppen. Detta gör att en deltagare med avvikande ålder ger upphov till lika stort utslag som 
den resterande gruppen oavsett deras antal. Chaos Paintball kan få en mer rättvisande bild 
om i vilket åldersspann deras kunder finns genom att samla in denna information om alla 
deras nya kunder. 

Den kvantitativa undersökningen visar i diagram 44 att åldersfördelningen i Örebro och 
Karlstad inte skiljer sig nämnvärt. Därmed kan man dra slutsatsen att attityderna är likadana 
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över det geografiska verksamhetsområdet eller att den marknadsföring som finns idag är 
riktad på sådant sätt att den tilltalar dessa åldersgrupper. 

Med hjälp av diagram 32 kan sambandet mellan åldersfördelningen och könsfördelningen i 
gruppen beskrivas. För de manliga grupperna påminner åldersfördelningen mycket med den 
som är för alla besökare. Där majoriteten av grupperna har deltagare i spannet 19-35 år och 
den högsta frekvensen i kategorin 26-35 år. För de kvinnliga grupperna finns även här de 
flesta deltagarna i åldersgruppen 26-35 år. Men det är en jämnare fördelning mellan 19-25 
år och 36-45 år än för de manliga grupperna. För de blandade grupperna är det istället 19-25 
år följt av 26-35 år som tillsammans är de mest frekvent förekommande åldrarna men även 
här är huvuddelen av gruppernas deltagare i spannet 19-35 år. För samtliga kategorier är 46 
år och uppåt de minst förekommande åldrarna.  

Vald aktivitet och sambandet med ålderfördelning beskrivs i diagram 33. För aktiviteten 
paintball har huvuddelen av grupperna deltagare i åldrarna 19-35 år. Det finns i stort sett 
ingen skillnad på dessa två åldersgrupperna och detta beror sannolikt på att den höga 
andelen av manliga och blandade grupper. Vidare analys av diagrammet visar att de olika 
aktiviteterna har en likadan åldersfördelning som diagrammet 15 visar. Inga stora avvikelser 
kan hittas utan de olika åldrarna fördelar sig jämnt över de olika aktiviteterna. 

 

ANLEDNING TILL BESÖK 

Chaos Paintball vill främst rikta sin verksamhet till företag, men har uppfattat att många 
kunder besöker dem av andra anledningar. Resultatet av den kvantitativa undersökningen 
visar att den vanligaste anledningen till kundernas besök är svensexa eller möhippa. Först 
därefter kommer besök med jobbet. Den tredje största anledningen till ett besök är att 
kunderna är där för att ha kul med kompisarna.23 Denna tendens ser likadan ut för hela 
verksamheten och för båda städerna.  

Ses sambandet mellan vilken anledning och könsfördelningen som kunden har besökt 
företaget visas det att för kvinnor är de större procentandel än för män som besöker Chaos 
Paintball, med anledning av svensexa eller möhippa24. Dock är de endast 12 kvinnliga 
grupper mot 32 manliga grupper som har besökt Chaos Paintball av denna anledning. För 
blandade grupper är den vanligaste anledningen till att besöka Chaos Paintball att besöka 
dem med jobbet. Att ha kul med kompisar som anledning till sitt besök är de procentuellt 
fler manliga grupper än övriga, dock är den största anledningen för besöket svensexa.   

Om man tittar på sambandet mellan åldern och anledningen till besöket i diagram 34 går det 
att utläsa att de flesta grupperna har deltagare i åldrarna 26-35 år då anledningen till 
besöket varit svensexa eller möhippa. Denna anledning har en liknande fördelning mellan 
åldrarna som setts i tidigare diagram med undantag för att den procentuella frekvensen här 
med sina 79 procent är mycket högre än tidigare visats för åldersgruppen 26-35 år. Vidare 
syns också att 16-18 år har lägre frekvens än tidigare. För denna anledning ligger åldrarna 
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främst kring 19-45 år. Anledningar att besöka Chaos Paintball med jobbet har även de 
procentuellt flest grupper med deltagare i åldrarna 26-35 år Att ha kul med kompisarna ses 
istället åldrarna 19-25 år vara de dominerande. Efter denna grupp fördelas åldrarna jämt 
mellan 16-45 år.  

Dessa tre delar av personliga influenser som påverkar köparen bildar ett bra underlag för 
vilka Chaos Paintballs stora kundgrupper är. 

 

GEOGRAFI 

Chaos Paintball har i dagsläget ingen eller liten koll på var deras kunder kommer ifrån.  För 
Örebrobanan kommer mer än hälften av deltagarna från Örebro stad. Sedan avtar antalet av 
grupper fallande ju lägre ifrån centrum kunderna kommer. Likt Örebro kommer största delen 
av företagets kunder i Karlstad ifrån staden centrala delar. Men här slutar även likheten 
mellan städerna. Endast 4 procent av denna Karlstads anläggnings kunder kommer ifrån 1mil 
och 3 mil från staden. 2 mil ifrån centrum har inga kunder kommit i år, dock kommer en pik 
vid fyra mil eller mer från centrum med 14 % procent. Detta beror troligast på att många av 
dessa kunder kommer från någon av de angränsande städerna kring Karlstad. En annan 
intressant iakttagelse är att både Karlstad och Örebro har haft besökare från den andra 
staden. Anledningen till Karlstads anläggning har haft fler besökare från Örebro än vice versa 
anser vi bero på att Karlstads bana har funnits längre och är därför mer etablerad. 

 

5.2.3. BESLUTSPROCESSEN 

Enligt Fill (2005) måste konsumenten först bli uppmärksam på ett behov. Därefter söker 
konsumenten information om hur detta behov kan tillgodoses. Detta görs i två steg, med en 
början i en intern sökning, är detta inte tillräcklig görs en extern sökning.  

68 procent av de tillfrågade kunderna har tidigare inte provat tjänsterna som erbjuds.25 För 
dessa krävs extern sökning. För de 32 % som tidigare provat tjänsten kan det räcka med en 
intern sökning. 

De kunder som tidigare har erfarenhet av produkten kommer enligt Limited problem solving 
modellen att söka större delen av informationen internt. Den externa informationssökningen 
begränsas till att leta efter förändringar i tjänsten. Marknadskommunikationen skall 
fokuseras på att ge information om nyheter och nyckelegenskaper. Det är också viktigt att 
differentiera sig gentemot konkurrenterna och ge kunderna skäl för återköp. Genom att 
utöka kundregistret så att alla tidigare kunder kan nås, ges möjlighet till 
direktmarknadsföring för att påminna kunderna om tjänsterna och kunna locka med 
specialerbjudanden. 
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Då vi analyserar djupare i gruppen av tidigare kunder finner vi att 5 procent är kunder som 
inte bara provat tjänsterna förut utan också provat de fem gånger eller fler.26Dessa kunder 
har börjat skapa ett rutinmässigt beteende och använder sig av Routinised response 
behaviour modellen i sitt sökbeteende. Marknadskommunikationen skall fokusera på att 
repetera ett budskap, bibehålla uppmärksamheten och medvetenheten för tjänsten, samt 
att lära dessa kunder ett visst beteende. Genom att i sitt kundregister leta efter kunder som 
besöker företaget ofta kan företaget öka frekvensen av deras besök genom 
direktmarknadsföring med erbjudanden och VIP förmåner.  

De 68 procent av kunderna som besöker företaget för första gången har oftast hittat 
företaget genom bekanta eller använt sig av en sökmotor för att hittat till Chaos Paintballs 
hemsida. Sökmotor och bekanta står tillsammans för 73 procent av de olika sätten kunderna 
hittat till företaget27. Då vi undersökte resultatet i den kvantitativa intervjun mellan Karlstad 
och Örebro, såg vi att dessa städer är varandras motsatser när det gäller dessa två 
kategorier.  

I Karlstad har kunderna i mer än 50 procent av fallen fått reda på att företaget finns genom 
bekanta28 och utifrån undersökningen går det att utläsa att mun-till-mun är den viktigaste 
marknadsföringen för att få kunderna att bli medvetna om företaget och dess tjänster. Att 
använda en sökmotor för att hitta företaget kommer i andra hand, precis som för hela 
företagets verksamhet. 

I Örebro ser det däremot annorlunda ut, där är det istället genom en sökmotor som 
företaget har hittats. Detta sätt står för nästan hälften av de sätt verksamheten hittades på. 
Efter detta kommer en bekant som informationskälla. I Örebro har annonsering i tidningar 
varit en annan stor post som lett till att kunderna hittat till företaget. Dessa tre utgör 
tillsammans 83 procent av de sätt kunderna fått reda på företaget på29. 

 

5.2.4.INVOLVERING 

Utifrån den första av de tre faserna betraktas nivån av involvering utifrån vem köparen är 
och dennes erfarenheter. Viktiga komponenter är också köparens värderingar och 
anledningen till besöket. Dessa aspekter har analyserats tidigare i detta kapitel. 

Den första huvuddelen av fas 2 är hur stor relevans produkten har för individen och hur 
detta avspeglar sig i nivå av involveringsgraden för individen. Av diagram 5 går det att utläsa 
att fyra femtedelar av kunderna inte hade några förväntningar till ganska höga 
förväntningar. Det får tolkas som tjänsterna har viss relevans för kunderna, speciellt då de är 
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något högre procenttal för ganska höga förväntningar. Förväntningarna är något större i 
Örebro. Detta tyder enligt teorin30 på att kunderna har högre involveringsgrad där.  

Den andra huvuddelen är vilket fokus kunden har till sin omgivning. I diagram 6 framgår att 
merparten av kunderna sett marknadsföringen, det är dock färre än väntat som uppfattat 
den. Detta tyder enligt teorin på en hög involveringsgrad. Den sista huvuddelen är 
tidsperioden, är köpet motiverat av den senaste reklamkampanjen eller är det frukten av en 
längre lojalitet? Enligt diagram 22 är kurvan för bokningar högst vid den tidpunkt som 
marknadsföringen är som intensivast. Dock går det inte utläsa om detta har påverkat 
medvetenheten för kunderna i den kvantitativa undersökningen. 

Den sista fasen berör kundens respons eller utkomsten beroende på vilken nivå av 
involveringsgraden, Detta är något som är omöjligt att analysera då undersökningen endast 
är baserad på tidigare kunder. Då alla respondenter i intervjun är kunder som köpt tjänsten 
tidigare blir frekvensen av slutförda köp för intervjun att alla gjorde köpet. Därmed kan inte 
denna aspekt analyseras baserat på innehållet i undersökningen. 

Sammanställt tyder det på att kunderna har en hög medvetenhet om tjänsten, då de själva 
söker upp information på Internet om tjänsterna, vilket kräver en hög involveringsgrad. 
Enligt detta sätt att analysera bör även involveringsgraden vara högre i Örebro än i Karlstad. 

 

5.2.5. ATTITYDER 

Vi kan anta att män och kvinnor har olika attityder gentemot Chaos Paintballs verksamhet då 
det är fler män än kvinnor som besöker anläggningarna. Det är även skillnad mellan olika 
åldersgruppers attityder mot både företaget och företagets aktiviteter. Vi kan också se 
utifrån den genomförda intervjun att kunder har olika attityder beroende på för vilken gång 
de besöker Chaos Paintball. Aktiviteterna tilltalar, enligt kunderna själva31: ungdomar, män, 
svensexor/möhippor. Äldre, kvinnor och företag kommer längre ned på listan. Attityder bör 
gå att förändra genom en annorlunda marknadsföring och detta bör göras då de inte 
stämmer överens med Chaos Paintballs mål. 

 

5.3 MARKNADSKOMMUNIKATION 

Chaos Paintball använder sig till stor del av klassisk reklam vilket i deras fall innefattar radio 
och annonser. Detta är en mediaform som försöker kommunicera med många på en gång. 
Inom marknadsföringen satsar företaget i första hand på radioreklam och tidningsannonser, 
men även på annonsplatser längs de större vägarna i närheten av sina anläggningar. Den 
satsning som görs på den otraditionella marknadsföringen är viss direktreklam och sales 
promotion men framförallt Internet marknadsföring, med allt från hemsida till sponsrade 
länkar och reklam i telefonkataloger på berörda orter. Det företaget verkar vilja få ut av sin 
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marknadsföring (av det vi kunnat utläsa ur den insamlade datan och fått fram genom 
intervjuer) är att skapa medvetande om att de finns och även till viss del informera om vilka 
tjänster de erbjuder. Enligt den kvantitativa undersökning som gjorts är det ungefär 51 
procent av kunderna som uppfattat någon form av marknadsföring från företaget32. Vi kan 
utifrån undersökningen tycka att företaget har misslyckats med deras troliga syfte att skapa 
medvetande om företaget och dess tjänster. Trots den relativt stora ekonomiska satsningen 
Chaos Paintball gör på marknadsföring i förhållande till deras omsättning, anser vi att fler av 
dagens kunder borde veta vilka aktiviteter företaget erbjuder än vad som är fallet i 
dagsläget. 

 

5.3.1. MARKNADSKOMMUNIKATIONSPLAN 

Utifrån den information som finns i undersökningen och den inhämtade datan har företaget 

inga klara mål med sin marknadsföring och innehåller inte heller något av de steg som enligt 

Fill (2006) en bra marknadskommunikationsplan bör innehålla. Det finns här stora 

möjligheter att genom att skapa en kommunikationsplan så kan företaget genom att 

bestämma sitt syfte tydligare då också jobba mot de mål som företaget också bör sätta upp. 

Genom detta kan de nå ut med den informationen som de önskar att kunderna ska uppfatta 

och även nå ut till en större del av de tilltänkta målgrupperna. Med ett tydligare syfte och 

klara uppställda mål så kan företaget eventuellt ha olika mål med marknadsföringen i de 

båda städerna, där det i Örebro kan behövas öka medvetandet om företaget medan det i 

Karlstad eventuellt kan vara en annan form som behövs för att locka till sig nya besökare och 

för att behålla de gamla. Till att börja med kan företaget starta upp med en enkel 

kommunikationsplan och vid behov utveckla den senare. Men för att det ska kunna 

genomföras behöver ägarna jobba mot samma mål och bestämma sig vad de vill få ut av 

marknadsföringen och vad syftet med den ska vara.  

 

5.3.2. MARKNADSKOMMUNIKATIONSSTRATEGIER 

Företaget bör använda sig av en så kallad pull-strategi då målet med deras marknadsföring 
tordes vara att skapa en högre efterfrågan hos kunderna för tjänsten, för att på så sätt öka 
kundtillströmningen. Detta bestyrks av att det är såpass få som cirka 50 procent som 
uppfattat någon marknadsföring33 av Chaos Paintball. En undersökning som innefattar 
personer i de målgrupper som företaget önskas ha, (som inte är kunder eller har varit 
kunder) skulle vara intressant att se för att se hur många i de tilltänkta grupperna som 
uppfattat att företaget finns. 
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5.4. MARKNADSFÖRIGS MIX 

Inom tjänstemarknadsperspektivet använder vi oss av de åtta (8) P: na vi kommer i detta 
avsnitt att gå djupare in på vart av ett av P: na och analysera dem var för sig ur Chaos 
Paintballs perspektiv: 

 

5.5. PRODUKT ELEMENT 

Med företagets kärnprodukt menas den kärntjänst som företaget distribuerar. Chaos 
Paintball erbjuder idag produkter som skall generera nöje och tillfredsställelse till deras 
kunder under i princip alla dagar året om. I den empiriska undersökning som vi använt oss av 
går det att utläsa att mängden kunder har sin kulmen under månaderna maj och juni för att 
sedan avta.34 Kärnprodukten är likadan under hela året men det är andra omständigheter 
som spelar in, vilka tillexempel kan vara vädret, semester mm.  

Annat som kan påverka kärnprodukten är services runt omkring, i vår enkät undersökning är 
det en stor andel som saknar bekvämlighetsfaciliteter runt anläggningen med allt från dusch 
och toalett till kiosk verksamhet. Med sådana faciliteter runt anläggningen skulle Chaos 
Paintball förutom att de får nöjdare kunder även kunna få kunderna mindre priskänsliga.   

  

5.5.1PLATS OCH TID 

Både anläggningen i Karlstad och i Örebro är belägna en bit utanför centrum, vilket inte är 
den ultimata placeringen då kunderna behöver transportera sig för att komma till 
anläggningen. I den undersökning som är gjort anser kunderna att det är förhållandevis 
viktigt med tillgängligheten till anläggningen35. Med en annan placering av de så hade 
troligtvis Chaos Paintball haft fler kunder, samtidigt måste vi beakta att det inte finns några 
direkta möjligheter att anlägga banor centralt, men de borde se över de kollektiva 
förbindelserna till och från anläggningen för att kunderna ska ha lättare att ta sig dit och 
tillbaks.  

Företaget är flexibla i öppet tiderna och den tiden som passar dig är företagets mål att kunna 
ge dig upplevelsen på. Under högsäsongen blir det dock svårare att passa in då det i 
dagsläget är en omöjlighet att ha för många besök samtidigt.  

 

 

    

                                                                 

34
 Diagram 22 

35
 Diagram 49 



 

5.5.2 PRICE AND OTHER USER OUTLAYS 

Det som framkommit från de 146 respondenter som svarat på de ställda intervjufrågorna är 
att priset spelar viss roll men är långtifrån den viktigaste.36 Det vi kommit fram till med hjälp 
av den gjorda undersökningen är att det slutliga helhetsintrycket spelar större roll än själva 
priset och att kunderna eftersträvar kvaliteten på tjänsten och kan på så sätt tänka sig att 
betala för att de blivit tillfredställda. Hade det gått att betala med kort hade företaget 
kunnat tjäna mer pengar. Trots att företaget är tydliga med vad det kostar är inte alla fullt 
medvetna om att priserna kan öka under besöket genom att de väljer att spendera mer när 
de väl i igång med aktiviteterna. Vi anser att i dagens samhälle där penga-handeln minskar 
och handeln med kort ökar konstant är det en självklarhet för alla företag att kunna erbjuda 
sina kunder den servicen.   

 

5.5.3. SÄLJFRÄMJANDE ÅTGÄRDER OCH UTBILDNING 

Chaos Paintball använder sig av olika sätt att påverka sina kunder. De använder sig 
framförallt av masskommunikation men även av viss direktreklam och Internet. En viss form 
av sales promotion används också, då kunderna som är där och spelar hos dem får ett 
värdekort och för varje 1000 kr du spenderar där får du 100 kr i avdrag vid nästkommande 
besök. Det torde inte vara svårt för företaget att kontrollera hur många som nyttjar detta 
system. För att öka kundernas chans att nyttja ett sådant kort skulle de istället kunna lagra 
korten elektroniskt då det kan vara lätt att förlora sitt rabattkort. Nackdelen med det är att 
vid elektronisk lagring har kunderna inget i plånboken som kan påminna dem och det kan 
komma att bli ett visst merarbete för personalen. 

Internet spelar en viktig roll för företaget och många kunder hittar till dem genom just deras 
hemsida eller sökmotor. Detta är något som är vanligt bland tjänster som har en hög 
involveringsnivå; att kunderna gärna söker information om tjänsten. Innan de fattar beslut 
om köp. Det finns för tillfället ingen undersökning gjord på hur kunderna uppfattar hemsidan 
med allt från tillgänglighet till vilka funktioner som efterfrågas. Men det som kan sägas är att 
utifrån den statistik som finns är det många besökare som använder hemsidan.  

5.5.4. PROCESS 

Då Chaos Paintball ej vare sig gjort någon ordentlig konkurrentanalys, internföretagsanalys 
eller marknadsanalys har vi inget att utgå ifrån och då tiden eller kunskapen om företaget 
inte finns för oss att göra dessa analyser kan det bli svårt att tolka detta steg. Utifrån den 
empiriska undersökningen går att utläsa att det är förhållandevis få kunder som känner till 
Chaos Paintballs konkurrenter. Detta kan bero på att de anser att konkurrenter är de som 
har liknande aktiviteter som paintball och mångkamp. Ett visst antal personer har i den 
gjorda telefonintervjun nämnt framförallt Nöjesfabriken som en konkurrent, ett företag 
beläget i Karlstad som erbjuder blanda annat go-cart, bowling och golfsimulator. Dessutom 
har detta företag nattklubb, restaurang, konferenslokaler mm. Som nämnts tidigare i 
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uppsatsen har Chaos Paintball och Nöjesfabriken startat ett samarbete där Chaos Paintball 
använder sig av sina tjänster i nöjesfabrikens lokaler under vinterhalvåret.    

 

5.5.5 FYSISK OMGIVNING 

Då den fysiska omgivningen spelar en stor roll i skapandet av tjänsteupplevelsen och i 
levererandet av kundtillfredsställelsen bör tjänsteföretag försöka att sälja hela upplevelsen 
istället för just själva aktiviteten. Detta bland annat för att ge en bra upplevelse som stannar 
kvar i medvetandet. I vår telefonintervju kom det fram att det som kunderna saknade i sin 
helhetsupplevelse var bekvämlighetsfaciliteter, såsom dusch, toaletter, kiosk och i viss mån 
restaurangverksamhet. Att inte kunna betala med kort är något som även saknas av 
kunderna. Kunderna anser också att det är viktigt med fräcka banor och påtalar även att 
lättillgängligheten till banorna är av största vikt. Chaos Paintball bör arbeta med att stärka 
helhetsintrycken och mer satsa på att sälja en helhetsupplevelse istället för att bara sälja sin 
aktivitet. Detta som kommit fram i och med vår undersökning. 

 

5.5.6. MÄNNISKOR 

Enligt information vi erhållit från Chaos Paintball har företaget ingen internutbildning för 
sina instruktörer. Instruktörerna är företagets front figurer och de som till största delen 
möter kunderna. Trots detta är kunderna nöjda med instruktörerna vilket vi kan se i 
empirin37, vilket kan bero både på att de anställda har en väldigt hög kompetens eller att 
kunderna inte har så höga förväntningar på personalen. Men då de flesta av kunderna både 
vill spela igen och kan rekommendera företaget till andra och för att få ett såpass gott 
helhetsintryck av besöket så tordes även frontpersonalen göra ett mer än godkänt jobb. Den 
gjorda undersökningen har även undersökt vilken roll könet på instruktören spelar och den 
visar på att kunderna är mer intresserade av vilken prestation instruktörerna utför än vilket 
kön instruktören har38. Detta ger även det en viss indikation på att kunderna är nöjda med 
det bemötande som de får. För att få kunderna att få en ännu bättre upplevelse borde 
företaget ha en framarbetat policy för hur personalen ska arbeta för att på så sätt 
tillfredsställa kunderna ännu mer vilket lätt kan gå att genomföra med en välutarbetat 
medarbetarstrategi.     

 

5.5.7. PRODUKTIVITET OCH KVALITET 

En hög produktivitet inom företaget leder till att kostnaderna kan hållas nere. Detta leder i 
sin tur till att företaget kan hålla lägre priser eller att de kan tjäna mer pengar. Chaos 
Paintballs kunder är inte så priskänsliga enligt den framtagna informationen. Genom att öka 
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produktiviteten kan företaget välja att konkurrera mer med priset eller välja att öka sin vinst. 
Genom att öka vinsten kan de välja att använda dessa pengar till marknadsföring, ökad 
kundservice och/eller andra tilläggstjänster, som tillexempel kiosk och toaletter/dusch vid 
sina anläggningar. Hög kvalitet på företagets tjänster ökar värdet för kunderna. 
Undersökningen vi gjort visar på ett klart samband. 

 

5.6. VERKTYG FÖR MARKNADSKOMMUNIKATIONEN 

För att det ska bli enklare för läsare kommer vi att dela upp denna del i de olika delar som 
verktygen för marknadskommunikationen innefattar enligt teorin. 

 

5.6.1. ANNONSERING 

Annonsering är det verktyg som Chaos Paintball använder sig mest av i sin marknadsföring.  
Företaget använder sig av radiospottar. Eftersom man vet att radion har flest lyssnare mellan 
07.00 – 15.00 är det då företagets radiospottar går ut i etern. Vad gäller tidningsannonser 
har företaget annonserat i Nya Wermlands-Tidningen och Nerikes Allehanda. 

Enligt intervjuerna som är gjorda så är det knappt hälften av besökarna som har uppfattat 
någon marknadsföring över huvudtaget från företagets sida. Företaget lade under 2007 ned 
dryga 75 000 kronor på radioreklam och 37 000 kr på tidningsannonser. Övriga 
marknadsföringskostnader är på ca 48 00039 kr då främst i form av kostnader för skyltar 
längs E-6 i Karlstad. Företagets mål i dagsläget borde vara att nå ut till så många som möjligt 
och att så många som möjligt ska bli medvetna om de tjänster som erbjuds.  

Men det resultat vi presenterar i gjorda empiriska studier visar att företaget inte kan vara 
nöjda med sina kampanjer. Företaget måste mer rikta sin marknadsföring direkt mot 
tilltänkta målgrupper genom andra kanaler än annonsering och komma bort från den 
masskommunikation de använder sig av idag. 

 

5.6.2. SALES PROMOTION 

En opersonlig marknadsföringsåtergärd som företaget använder sig av är att dela ut 
rabattkuponger vid personliga besök. Detta för att locka till nya köp av tjänsten. I gjorda 
undersökningar är det ingen som uppfattat denna form av marknadsföring, vi saknar 
information för att kunna vidareutveckla och se hur många som faktiskt nyttjar denna 
förmån. Varför kunderna inte sagt att de uppfattat denna form av marknadsföring kan vara 
på grund av att de inte ser det som någon marknadsföring utan mer som en bonus de får vid 
ett köp. Detta är ett bra sätt för att behålla sina kunder på och på så sätt skapa återköp och 

                                                                 

39
 Diagram 56 



 

bilda relationer mellan kund och företag, vilket empirin40 visar att de finns en marknad för. 
Som vi ser det borde företaget jobba hårdare med en annan form av marknadsföring, 
förslagsvis relationsmarknadsföring.  

 

5.6.3. PERSONLIG FÖRSÄLJNING 

Personlig försäljning använder sig Chaos Paintball inte så mycket av enligt gjorda 
undersökningar och insamlad empirisk data. Det gånger de kan komma att använda sig av 
detta verktyg är då de är ute på olika event där de visar upp verksamheten för andra 
intressenter. 

 

5.6.4. DIREKT MARKNADSFÖRING 

Detta verktyg har företaget valt att använda sig av under 2007 då i form av direkt utskick till 
tidigare kunder och företag. Resultatet av detta utskick har enligt gjorda undersökningar inte 
gjort att respondenterna i vår undersökning lagt märke till detta vilket vi anser bero på att fel 
nyckelpersoner fick informationen. Detta är en marknadsföringsåtergärd som är på stark 
frammarsch och om företaget hade haft ett bättre kundregister och/eller tydligare mål med 
vad de vill få ut av sin marknadsföring är detta ett bra alternativ till de övriga verktygen de 
använder sig av. Med detta kan de nå de kunder som företaget söker efter och som inte 
kommer att kosta lika mycket totalt då de bortser från den stora massan som de inte ser 
som potentiella köpare av tjänsten.    

 

5.7. INTERNETMARKNADSFÖRING 

Chaos Paintballs hemsida är enligt Pihlsgård och Skandevalls (2006) teori om olika typer av 
hemsidor en blandning mellan en enkel hemsida och en med dialogmöjlighet. På hemsidan 
beskrivs företagets alla tjänster och aktiviteter. Här finns priser och kontaktuppgifter, samt 
Internetförfrågan, men även intressanta informationstexter om paintball, såsom spelregler 
vid olika typer av spel, utrustningen och markören. Företaget lägger mycket pengar på att 
väcka uppmärksamhet genom att både ha annonsering på andra hemsidor och via portaler. 

Chaos Paintball har lagt ner mycket tid på att sökmotoroptimera så att kunderna snabbt 
hittar till deras hemsida. Använder du sökmotorn Google i Sverige och använder sökordet 
”paintball” kommer företagets hemsida upp som nummer nio på listan, vilket får ses om ett 
godkänt betyg. Används istället ordet ”mångkamp” går inte Chaos Paintball att hitta bland 
de 20 första sidorna. Detta går enkelt att förklara då det är många fler företag i Sverige som 
erbjuder mångkamp än vad det finns företag som erbjuder paintball. Företagets hemsida har 
lyckats bättre med sin sökmotoroptimering för paintball än mångkamp. 
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Lägger man till orden ”Karlstad” eller ”Örebro” i sökordet ”paintball” hamnar Chaos Paintball 
som nummer ett i Karlstad och som nummer två i Örebro, men har genom sponsrad länk 
även den översta placeringen i båda städerna. Förklaringen till dessa placeringar är att i sin 
sökoptimering har de lagt till korsreferenser med paintball och städerna. Förklaringen till att 
Chaos Paintball kommer upp som en sponsrad länk i dessa båda städerna men inte 
nationellt, beror att företaget valt att bara köpa sökordet paintball regionalt i dessa städer 
och inte (till/i eller vad det heter)det nationella sökordet. Eftersom de sponsrade länkarna 
kostar per klick (CPC) är det onödigt att betala för hela landet eller hela världen. Om en 
individ som är bosatt i Stockholm eller New York söker efter paintball och klickar på länken 
får företaget betala för detta klick och oftast söker kunderna efter en anläggning som ligger i 
deras närhet. Så genom att bara köpa sökordet regionalt når man de intressanta kunderna 
och slipper betala för de övriga. 

Läggs städerna till sökordet ”mångkamp” hamnar Chaos Paintball överst i Örebro men inte i 
Karlstad där de finns på sjätte plats. Men även här hamnar hemsidan överst i resultatlistan 
med en sponsrad länk. 

I Chaos Paintballs databas saknas information om hur besökarna hittade till hemsidan och 
därför går det inte att göra en analys av vilket sätt som har varit det effektivaste 
annonseringssättet. Därför bör företaget i fortsättningen samla in kundernas ”clickstream” 
beteende för att kunna göra en effektiv analys av bannernas och hemsidans effektivitet.  

 

 5.7.1 HEMSIDANS FUNKTIONALITET 

Chaos Paintballs hemsida består av 42 sidor med mycket bra design. I hemsidans design har 
många små element skapats som visar på att företaget är mycket seriöst och det märks 
snabbt att hemsidan är något som företaget har lagt ner mycket tid på. Görs en jämförelse 
med deras konkurrenter ligger Chaos Paintball långt före vad det gäller designaspekten. 
Företaget har fått mycket komplimanger för sidans utseende av sakkunnig inom webdesign 
kretsar, vilket får ses som ett gott betyg. 

Även hemsidans informationsstruktur och design är noga igenomtänkt och det är mycket 
enkelt att som användare navigera och tillgodose sig med informationen. Informationens 
fokus är mycket bra för paintballaktiviteterna. Här finns både information om spelstilar, 
banor och utrustning. På introduktionssidan för paintball går det att se en film från Karlstads 
bana. Filmen är främst inriktad på paintball men innehåller också moment om mångkampen. 
Mångkampsdelen har inte samma tydlighet i sin information. Det finns en förklarande text 
och bild till varje mångkampsgren men denna ger inte full klarhet i vad aktiviteten innebär. 
Även på huvudsidan ligger fokus på paintball och mångkampsdelen är svårare att finna. 
Informationens korrekthet är dock mycket god och hemsidan är uppdaterad.  

 

5.7.2. BESÖKARE 

Hemsidan har ett medelvärde på 1265 besökare per månad och har totalt under år 2007 haft 
12651 besökare. Kurvan för besökare på hemsidan och kurvan för bokningar av aktiviteten 



 

har liknande utseende. När företaget har som mest kunder har de även flest besökare på 
hemsidan. 

Företaget har i genomsnitt 50 användare varje dag för hela året som visas i diagram 40. I 
diagram 24 visas fördelningen i procent mellan veckans olika dagar. Det som går att utläsa 
ifrån det är att aktiviteten är som högst i början av veckan för att sedan sjunka till helgen. 
Detta visar att kunderna planerar helgen under de första dagarna i veckan. 

 

5.8. MEDIAVAL 

Den insamlade datan visar på vilka kommunikationsverktyg som Chaos Paintball använder 
sig av. Den empiriska undersökningen visar på vad kunderna uppfattar och vilket media som 
bäst når ut till desamma. Radioreklam som är företagets största kostnadspost är inriktad 
mot åldersgrupperna 20-49 år (25-45 år och 20-40år) och täcker då en stor del av företagets 
kunder. Det som framkommit i undersökningen är att det är en förhållandevis liten andel av 
kunderna som har sett denna typ av reklam, vilket kan tyckas oroande för företaget då de 
tror att det är många som uppfattar den. Den visar på att ungefär 18 procent av de 
nuvarande kunderna har lagt märke till reklamen och enligt delar i teorin41 så få som 17 % av 
dem som nyttjat tjänsterna som lyssnat på reklamradio. Utifrån empirin så är det en 
majoritet i åldersintervallet 19-36 år som har uppfattat reklamen och då framförallt i 
intervallet 26-35 år. Enligt den tillgängliga teorin42  är det dessa grupper som radion ska vara 
en bra kanal mot. Tidningsannonser som är den enskilt näst största kostnadsposten, har 
cirka 15 procent uppfattat och den har enligt teorin en stor räckvidd men dessa media når 
läsare som inte inkluderas i någon av företagets tilltänkta målgrupper och företaget råkar då 
utför nackdelen med masskommunikationen dvs. att företaget når ut till många som inte är 
intresserade av den tjänst som Chaos Paintball tillhandahåller. Detta leder till att det blir en 
förhållandevis hög kostnad per person. Dock är denna kostnad enligt undersökningen en 
lägre kostnad per person än den för radioreklam. Morgontidningar läses av ungefär 65-70 
procent i ålderspannet 15-44 år vilket är inom detta spann som kunderna uppfattar att 
aktiviteterna är mest lämpade för. Denna kanal kan utifrån teorin och empirin ses som mer 
lönsam än radion inom det berörda området. Skyltar längs E6 är även det en stor 
kostnadspost och det är framförallt besökarna till Karlstadsanläggningen som uppfattat den. 
Det sätt som överlägset mest personer har fått reda på företaget är i Karlstad genom bekant 
och i Örebro genom Internet/sökmotor. Detta beror enligt oss på att i Karlstad har Chaos 
Paintball ett mer inarbetat varumärke än i Örebro. Troligtvis beror detta på att anläggningen 
i Karlstad funnits betydligt längre.  

 

5.9. MUN-TILL-MUN 

Mun-till-mun metoden handlar om vad kunderna delar med sig till bekanta efter sitt besök. 
Var besökaren nöjd med sitt besök kan det leda till att personen ifråga talar i positiv 
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bemärkelse med vänner, bekanta och arbetskamrater om sina upplevelser. Detta skapar ett 
intresse hos andra människor vilket kan leda till köp av tjänster hos Chaos Paintball. Vi kan 
utifrån den empiriska undersökningen se att det är såpass många som hela 54 procent i 
Karlstad som fått reda på Chaos Paintball genom en bekant vilket är väldigt bra då detta är 
ett sätt för företaget att få ”gratis” marknadsföring. Undersökningen belyser även att över 
92 procent kan tänka sig att rekommendera sitt besök till andra vilket redan där är ett 
tecken på att word-of-mouth är stark. I 4 procent av besöken på företaget är kunderna 
missnöjda med instruktören. Då dessa är företagets frontfigurer kommer besökarna att till 
viss del associera företaget med dessa möten vilket leder till en negativ Word-of-mouth 
istället. 

 

5.10. VARUMÄRKE 

Namnet på företaget ska särskilja företaget från sina konkurrenter vilket Chaos Paintball 
också gör. Dock så fokuserar namnet på paintball och något kaotiskt vilket också går att 
utläsa från intervjun där en majoritet av de nuvarande kunderna associerar namnet med 
paintball eller kaos istället för något som företaget vill stå för, en upplevelse och något 
spännande, något kul. I och med namnet Chaos Paintball kan företaget missa en stor andel 
besökare inom tillexempel mångkamp då det kan vara svårt att förstå vilka aktiviteter 
företaget faktiskt kan erbjuda, då namnet enbart syftar på en aktivitet. Detta visar även 
empirin på. Det är uppemot 30 % av besökarna som inte känner till 
mångkampsverksamheten, och av nya kunder som ännu inte provat aktiviteten tordes det 
vara ännu fler potentiella kunder som inte känner till dessa aktiviteter. Ett annat namn 
istället för Chaos Paintball hade troligtvis lockat mer och bredare kundgrupper. Företaget 
missar också många företagskunder genom namnet då det lätt kan uppfattas som mindre 
seriöst och återigen, det är otydligt vad företaget kan erbjuda. Faktiskt kan ju företaget 
erbjuda specialanpassade upplevelser för företag som önskar ge sina anställda en 
totalupplevelse. 

 

5.11. KONKURRENTANALYS 

Enligt insamlad information från Chaos Paintball som har tolkats av författarna, har 
framkommit att företaget inte har gjort någon konkurrentanalys och då inte heller använder 
sig av en sådan. En konkurrensanalys är ett bra sätt att använda för att stärka sin position på 
marknaden. Genom att veta vilka företaget konkurrerar med kan man bli medveten om hur 
företagets marknadsföring behöver förändras. Den empiriska undersökningen visar på att de 
flesta kunder inte vet vilka Chaos Paintballs konkurrenter är, vilket kan ha sitt ursprung i att 
majoriteten av de tillfrågade ser konkurrenter som företag med liknande aktiviteter som 
Chaos Paintball erbjuder. Vi och teorin43 ser konkurrenter som de företag som konkurrerar 
om samma kunder och pengar. De företag som Chaos Paintball borde se som sina 
konkurrenter, enligt oss, är förutom de företag som erbjuder liknande tjänster, även alla 
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företag i de berörda regionerna som erbjuder någon form av substitut produkter till 
paintball/mångkamp som bowling, go-cart, äventyrsparker mm. Förutom detta ser vi även 
konkurrenter i de företag som erbjuder paketlösningar för företaget såsom kick-offer, 
teambuildingar och liknande. Att göra en konkurrentanalys ger som vi tidigare nämnt en 
mängd fördelar i utformandet av ett företags marknadsföringsplan och visar på hur företaget 
ska agera på marknaden. 



 

VI KOMMER I DETTA KAPITEL ATT REDOVISA DET SOM FRAMKOMMIT UR ANALYSEN OCH VI 
KOMMER ATT REDOGÖRA FÖR DE SLUTSATSER SOM VI DRAGIT UTIFRÅN DEN STÄLLDA 

FRÅGESTÄLLNINGEN. DÄR VI ANSER ATT VI KAN OCH ATT DET BEHÖVS KOMMER VI GE DE 
REKOMENDATIONER SOM VI KOMMIT FRAM TILL. 

6. SLUTSATS/REKOMMENDATIONER 

6.1. VILKA KOMMUNIKATIONSVERKTYG SKA CHAOS PAINTBALL ANVÄNDA SIG AV FÖR 
ATT ÖKA ANTALET KUNDBESÖK OCH MEDVETENHETEN OM FÖRETAGET I DE RESPEKTIVE 
STÄDERNA? 

Den empiriska undersökningen visar på att en majoritet av besökarna får reda på företaget 
och dess tjänster genom en bekant och i andra hand av en sökmotor. Bekanta som 
rekommenderar företaget för andra är ett mycket bra sätt då detta inte kostar företaget 
någonting och dessutom är det ett tecken på att kunderna har uppskattat arrangemanget. 
Nackdelen med denna form av marknadsföring är att företaget inte kan kommunicera ut sitt 
budskap, utan det budskap som sänds ut är det som den som använder sig av mun-till-mun 
metoden uppfattat. Detta behöver inte överstämma med det budskap som Chaos Paintball 
vill förmedla. I och med att andelen av de som fått information om företaget genom bekant 
är så pass stor kan det vara en av orsakerna till att inte alla respondenterna känner till vilka 
aktiviteter som Chaos Paintball erbjuder.  

Eventen som Chaos Paintball haft, har nått ut till många kunder i jämförelse med hur mycket 
de kostar. Vi anser att företaget bör använda sig mer av event tillsammans med personlig 
försäljning på ställen där det är mycket folk i rörelse. Vi ser också att företaget borde 
använda sig av någon form av gerillamarknadsföring med uppseendeväckande aktiviteter för 
att på så sätt få många människor att lägga märke till företaget. Detta bör göras under våren 
och under sensommaren.  

I samband med eventen ska det gå att boka aktiviteter hos Chaos Paintball och företaget bör 
ha gott om personal som kan svara på frågor, dela ut informationsblad, ta upp anmälningar 
till nyhetsbrev mm. Men framförallt bör de sälja in varumärket till kunderna. Målet med 
gerilla-attacken ska vara att det är så spektakulärt att de får gratis PR i tidningen och att folk 
börjar prata om det de gjort. 

Då vi tidigare rekommenderat att de ska skapa nya rutiner för att ta till vara på alla kunders 
personuppgifter ser vi att de nuvarande säljfrämjande kampanjerna ska utvecklas så att de 
dels får sitt rabattkort som idag. Förutom att de får rabattkorten i handen ska dem också 
lagras elektroniskt för att Chaos Paintball på så sätt kunna skicka ut direktreklam till 
kunderna med deras intjänade bonus, ännu detta ett sätt att locka till återköp. Detta skapar 
en mer aktiv sales promotion och vi tror att detta kommer att locka till mer lojala kunder till 
en förhållandevis låg kostnad för företaget. 

När Chaos Paintball har utvecklat sitt kundregister anser vi att företaget borde använda sig 
av mer direktreklam som skickas ut till de kunder som är intresserade av tjänsten. Förslagsvis 
till kunderna som finns med i kundregistret och de som på något sätt anmält sig eller visat 
intresse för tjänsten.  

Chaos Paintball har goda möjligheter att skapa relationer med sina kunder då majoriteten är 
nöjda eller mycket nöjda med sitt besök. Företaget måste dock ta sig tid att förstå hur 



 

kundrelationer uppstår, utvecklas, förändras och avslutas för att på så sätt ändra sin 
nuvarande traditionella marknadsföring mot relationsmarknadsföring som borde fungera 
bättre för dem.  

Mot företag som är en kundgrupp som Chaos Paintball önskar nå ut till i större omsträckning 
än idag, rekommenderar vi att de ska erbjuda helhetsupplevelser i form av olika paket som 
två dagars med övernattning, endagars med konferens möjligheter, halvdagars med eller 
utan mat och dryck. Vi anser att för att detta ska kunna genomföras behöver Chaos Paintball 
ta hjälp av andra företag. I marknadsföringen mot företag bör fokus ligga på samarbete och 
hur du som grupp kan klara av många moment genom att samarbeta. Det bästa sättet, enligt 
oss, att nå ut med budskapet till företag är genom att Chaos Paintball använder sig av 
direktreklam som är riktad mot företagen och att de visar på den helhetsupplevelse som 
företagen kan dra nytta av senare, men även att de kommer att få roligt och en avkopplande 
dag.  

Det finns klara samband mellan den marknadsföringen företaget använder sig av och antalet 
besökare. Ju mer marknadsföring, desto fler besökarekommer att komma dit. Det har enligt 
de empiriska undersökningarna visat sig att om mycket pengar läggs på marknadsföring ett 
år, genererar det fler besökare nästkommande år. Detta anser vi bero på att folk får upp 
medvetenheten för företaget. De senaste två åren har företaget haft sin kulm med antal 
besökare i juni. Sedan minskar antalet besökare under året och vi anser att genom 
annorlunda marknadsföring kan denna pik börja tidigare och hålla i sig längre. Det som datan 
visar på är att genom att ha mycket marknadsföring under den period de har flest besökare 
genererar detta fler besökare under resten av året och framförallt ökar toppen den aktuella 
månaden. Under år 2007 hade företaget en jämn kostnad för att marknadsföra sig under maj 
och juni, vilket gett en högre pik än 2006. Denna pik har inte avtagit lika snabbt som under 
2006 vilket har ledd till en sommar och höst med fler besökare. Det finns här vissa skillnader 
mellan städerna, i Örebro har de mer marknadsföring i maj än i juni och vice versa i Karlstad. 
Vilket har lett till att Karlstad har haft en mer långsamt avtagande besökskurva än den i 
Örebro.  Vi anser att företaget bör ha majoriteten av sin marknadsföring under månaderna 
april till juni i båda städerna. Den övriga marknadsföringen som Chaos Paintball använder sig 
av bör vara av den sorten som påminner om att de finns. 

Chaos Paintball bör annonsera mot skilda målgrupper beroende på av vilken anledning 
kunden besöker företaget på. De bör försöka att sälja en helhetsupplevelse där du som kund 
kan välja bland både paintball och mångkamp. Företaget bör använda sig av någon form av 
marknadsföring i bröllopstidningar/Internetsidor då detta redan är en stor kundgrupp som vi 
tror har potential att växa ännu mer. Chaos Paintball erbjuder aktiviteter som passar bra till 
både svensexor och möhippor. Paintballaktiviteten har idag nästan inga kvinnliga grupper 
och det är också, enligt våra gjorda undersökningar, en aktivitet som mer tilltalar män, varvid 
också den rena marknadsföringen av aktiviteten ska riktas mot de grupper som den tilltalar.  

Marknadsföringen för mångkampen bör vara mer könsneutral, båda aktiviteterna ska locka 
fram de känslomässiga delarna. Utifrån den marknadsföring Chaos Paintball använder sig av 
bör det framgå tydligt att det går att kombinera de båda tjänsterna.     

I Karlstad, där de flesta besökarna kommit i kontakt med Chaos Paintball genom bekanta är 
det viktigt för företaget att instruktörerna förmedlar ut företagets budskap. Vi anser att en 
genomgång av företagets aktiviteter bör genomföras före varje grupp startar sin valda 



 

aktivitet. Vidare ska det gå att se vad som erbjuds med stora affischer med bilder och text 
vid anläggningen. Det ska också, då det går, finnas utrustning för både mångkamp och 
paintball för att på så sätt få kunderna intresserade av den aktiviteten de inte själva valt att 
nyttja vid detta besök. När kunderna lämnar anläggningen ska de ha med sig det budskap 
som företaget vill sprida. Det är ledningens uppgift att se till att instruktörerna klarar av att 
förmedla detta budskap. Detta är givetvis viktigt även på anläggningen i Örebro.  

I Karlstad är det viktigt att behålla uppmärksamheten som råder för Chaos Paintball och även 
behålla medvetenheten för företaget samtidigt som de ska locka till sig nya kunder. Detta 
anser vi görs på bästa sätt genom diverse event, gärna i kombination med 
gerillamarknadsföring, vilket inte behöver kosta stora summor pengar om det görs på rätt 
sätt. Förutom detta bör Chaos Paintball använda sig av annonser i lokaltidningar och även 
använda sig av reklampelare i centrum. På detta sätt kommer företaget att behålla och öka 
medvetenheten av tjänsten och företagets varumärke till än lägre kostnad än idag. 
Radioreklamen bör inte användas i samma utsträckning då den kostar väldigt mycket utifrån 
hur mycket den genererar tillbaka. Om de väljer att använda sig av den så bör det enbart 
vara i början av säsongen då det är viktigt att få så många kunder som möjligt att komma 
ihåg och få upp ögonen för företaget.   

I Örebro där varumärket inte är lika välkänt, bör företaget förutom att använda sig av 
direktreklam till befintliga kunder och företag, ha aktiviteter som skapar medvetenhet om 
dem. De bör försöka väcka ett behov och visa hur Chaos Paintball kan tillfredställa detta. 
Chaos Paintball bör använda sig av mer masskommunikation i Örebro än i Karlstad och även 
satsa mer av sin marknadsföringsbudget där då den marknaden kommer att växa mer än den 
marknad som finns i Karlstad. Vi anser att de bör använda sig av många event då det konkret 
visar vad företaget erbjuder på ett väldigt kostnadseffektivt sätt. Eftersom som den här 
typen av aktiviteter baseras på känslor, vilket är svårt att förmedla genom den traditionella 
marknadsföringen. 

Genom att använda sig av kundregistret som vi rekommenderat att de ska utveckla, kommer 
Chaos Paintball till en låg kostnad kunna nå de kunder som de har haft hos sig genom 
direktreklam. Utifrån detta system anser vi att trogna kunder kan belönas genom rabatter 
och eventuellt specialdagar eller liknande för att öka lojaliteten hos de nuvarande kunderna. 
Genom att påminna kunderna om olika aktivteter och händelser som kommer att hända. Ser 
vi att mun-till-mun kommer att öka ännu mer och då de i samband med utskicket också får 
information om aktiviteterna ser vi att de rätta budskapet har större chans att spridas.  

Vi anser vidare att det är en förhållandevis hög involveringsgrad hos kunderna och att de 
söker mycket information om tjänsterna själva. Därför bör Chaos Paintball skapa ett intresse 
för tjänsterna som erbjuds och kunderna ska enkelt kunna söka upp information om 
företaget och dess aktiviteter genom i första hand Internet. För att kunderna ska hitta till 
hemsidan krävs det intresseväckande offline-marknadsföring som skapar ett intresse om 
företaget och dess tjänster. Chaos Paintball bör sträva efter att skapa en hemsida med dialog 
möjlighet och också erbjuda en intressant hemsida som lockar till återbesök. De budskap 
som sänds ut av företaget genom masskommunikation ska vara budskap av den enklare 
typen. De bör också få kunderna att förknippa tjänsten med känslomässiga aspekter för att 
på så sätt få kunderna att vilja ha något som Chaos Paintball kan tillfredställa. Vi anser att 
genom att genomföra detta kommer kunderna få en positiv inställning gentemot Chaos 
Paintball och på så sätt aktivt söka information om tjänsterna och företaget. Detta görs 



 

genom marknadsföring kombinerat med online marknadsföring. Det är genom hemsidan och 
till viss del direktreklamen som företaget sänder ut den djupare informationen. 

Genom att använda sig av relationsmarknadsföring tror vi att fler kunder och framförallt 
återkommande besökare blir ett allt vanligare fenomen för Chaos Paintball. Detta är bra för 
företaget eftersom det är billigare att behålla en redan befintlig kund än att få en ny. 

Två femtedelar av besökarna på hemsidan anser vi är så kallade quickies, på denna korta tid 
hinner du inte uppfatta vad som visas mer än vad som kan ses på startsidan. Vid en snabb 
anblick ger sidan uppfattningen att Chaos Paintball enbart håller på med paintball. Genom 
att ändra utseende på sidan går det att visa att företaget håller på med både paintball och 
mångkamp. Detta borde leda till att de kunder som är ute efter mångkamp återkommer till 
företagets hemsida för att läsa mer om mångkampsaktiviteterna. Varje användare av 
hemsidan besöker i snitt sidan 1,43 gånger vilket visar på att kunderna redan idag 
återkommer till hemsidan. De flesta av återbesöken anser vi kommer från kunder som vid 
första besöket bara tittade på första sidan. 

Vi anser att företaget har en bra hemsida som leder till återbesök för paintballdelen med bra 
information om sporten paintball. Däremot nämns det väldigt diffust vad varje aktivitet inom 
mångkampsdelen innebär. Genom att lägga till andra aspekter likt de som gjorts på 
paintballsidorna kan företaget generera mer återkommande besökare som är intresserade 
av mångkamp. Den film som finns på hemsidan från banan i Karlstad bör delas i en del 
inriktad mot paintball och den andra mot mångkamp, då dessa riktar sig mot olika 
målgrupper. Antal sidor per användare tyder på att kunderna ser igenom de flesta av 
hemsidans 42 sidor.  

Under årets sista två månader har antalet sidor per användare ökat trots att antalet 
besökare minskat. Detta anser vi bero på företagets mångkampssatsning med nöjesfabriken. 
Då varje mångkampsgren har sin egen sida, vilket är fler än de sidor paintballaktiviteten har. 
Detta tyder på att kundernas intresse för mångkampsdelen har ökat. Dock behövs extern 
marknadsföring för att visa att den nya aktiviteten existerar. Kundernas medvetenhet för 
mångkampen kommer då att öka och bör generera mer mångkampsbesökare på 
Internetsidorna. Det behövs dock både online-marknadsföring och offline-marknadsföring då 
det är det bästa sättet att marknadsföra sin hemsida på.  

 

6.2. VILKA KUNDGRUPPER HAR FÖRETAGET OCH VILKA VILL DE HA? 

Av analysen framgick det att den enskilt största kundgruppen var grupper med manliga 
deltagare. Detta anser vi bero på att paintball är enligt mångas uppfattning är en manlig 
aktivitet. Vi anser att det är en attityd som är svår att ändra på och en 
marknadsföringskampanj för att ändra på detta skulle kunna skada mer än vad den hade 
lockat nya kunder. Istället bör marknadskommunikationen fokuseras mot de största 
målgrupperna och budskapet anpassas så att de tilltalar dessa.  

Mångkampen uppfattas mer könsneutral och blandade grupper är här vanligast och 
fördelningen är jämn mellan könen. Combo har en liknade fördelning som för paintball vilket 
vi anser bero på den uppfattning kunderna har av paintball. 



 

Idagens läge är de flesta grupperna hos Chaos Paintball inom åldersspannet 19-35 år. Även 
detta anser vi bero på attityderna som gemene man har och att många anser att 
aktiviteterna framförallt passar dessa åldrar. Då åldersfördelning, endast med små 
variationer, skiljer sig mellan städerna ser vi att det är attityderna och möjligtvis 
marknadsföringen som är mest inriktad mot dessa grupper. Den minimala skillnaden i 
åldersfördelningen mellan städerna bör betyda att det är dessa åldrar som attraheras av 
produkten. 

Ålderspannet 26-35 år är den största gruppen för de grupperna med endast manliga 
deltagare. 19-25 år är nästa stora åldersgrupp. För kvinnorna är 26-35 år överlägset störst. I 
de blandade grupperna är 19-35 år den största åldersgruppen, där majoriteten är i åldern 
19-25 år.  

Inom paintballdelen är grupperna 19-35 år ganska lika fördelade och utgör tillsammans 
merparten av dessa kunder. För mångkamp är 26-35 år den största gruppen, följt av 16-45 
år. För aktiviteten Combo ligger åldersspannet mellan 19-35 år. För paintball ser det ut såhär 
genom att det är mestadels manliga deltagare då de flesta deltagarna kommer från 
blandade grupper. Därför är åldersfördelningen jämt fördelat mellan 19-35 då majoriteten 
av de blandade är 19-25 och majoriteten av manliga är mellan 26-35 år. 

Uppdelat i städer är den vanligaste anledningen till besök svensexa/möhippa, följt av jobb 
och kul med kompisar oavsett stad. Detta stämmer bra överens med utslaget i den 
kvantitativa intervjun för hela företaget. I Örebro är det däremot inte lika jämt fördelat då 
den vanligaste anledningen som är svensexa/möhippa utgör nästan 50 procent av orsakerna. 
Fördelning mellan städerna i antal spelare, i Karlstad är det nästan dubbelt så många 
paintballspelare som i Örebro. Det är dock är en jämn fördelning av antalet mellan städerna 
för mångkamp och Combo. Vi kan bara spekulera i varför det skiljer sig mellan städerna, en 
logisk förklaring som vi ser det borde vara att konkurrensen i Örebro är betydligt större än i 
Karlstad när det gäller paintball och därför har utfallet blivit som det blivit. 

Kännedomen om företagets aktiviteter är jämt fördelat mellan städerna och majoriteten av 
kunderna känner både till mångkamp och till paintball, men det är fler av kunderna som 
känner till paintball än mångkamp.  

Medvetenheten mellan manliga, kvinnliga respondenter skiljer sig åt. Totalt sett bland 
männen känner 53 % till båda aktiviteterna och 40 % känner enbart till paintball. Hos kvinnor 
är det en jämn fördelning mellan Combo och bara mångkamp. Därav kan slutsatsen dras att 
av kvinnorna känner dubbelt så många till mångkamp som paintball och tvärtom för de 
manliga respondenterna. För blandade grupper känner merparten till Combo.  

Marknadsföringen bör ha påverkat lika mycket mellan städerna. Bara hälften av kunderna 
känner till alla aktivitet som företaget erbjuder medan den andra hälften känner till den 
aktiviteten som de deltagit i. 

I Örebro kommer majoriteten av besökarna från de centrala delarna av staden, sedan 
minskar besöksunderlaget desto längre i från staden de kommer. I Karlstad är det en stor 
majoritet av besökarna som kommer ifrån de centrala delarna för att sedan minska desto 
längre bort de kommer ifrån staden. Skillnaden mellan städerna är att till anläggningen i 
Karlstad kommer en ganska stor mängd boende 4 mil, eller längre bort, från staden. Dessa 



 

kunder anser vi komma från närliggande städer som väljer att åka en längre bit för att 
varumärket är så pass känt för banan i Karlstad, vilket inte hunnit bli fallet i Örebro ännu. 

Besökarna på hemsidan kommer till största delen från Sverige och endast 7 procent kommer 
från andra länder. Enligt vår kvantitativa intervju har ingen av kunderna kommit från något 
annat land vilket stämmer bra överens med användandet av hemsidan. Dock är det en stor 
andel av besökarna som har ett okänt ursprung, det vill säga att vi inte har kunnat avgöra 
varifrån de kommer. 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera vilka de största målgrupperna är. För paintball är den 
typiska kunden manlig, 19-35år och besöker företaget för att fira svensexa, med jobbet eller 
för att ha kul med kompisarna. 

Mångkampens kundgrupper är både män och kvinnor i åldersspannet 19-46år, med 
anledningen att fira svensexa/möhippa, med jobbet eller att ha kul med kompisarna. 

Kunderna kommer främst från de centrala delarna av respektive stad med ett sjunkande 
antal desto längre ifrån anläggningen kunderna kommer. 

Företaget har, som tidigare nämnts, inga klara mål eller visioner och inte heller är de klara 
över vilka kundgrupper de önskar att ha. Utifrån den information vi mottagit av Chaos 
Paintball anser de att de vill ha de kunder de har idag men även fler företagskunder. För att 
se hur vi anser att Chaos Paintball ska kunna nå ut och locka till sig fler företag, hänvisar vi till 
svaret av den första frågan i vår frågeställning. 

 

6.3. HUR SER FÖRETAGETS ORGANISATION UT OCH HUR BÖR DEN SE UT FÖR ATT 
KUNNA LEVA UPP TILL FÖRETAGETS MÅL? 

Chaos Paintballs organisation är uppbyggd med de tre delägarna i toppen och sina anställda, 
det vill säga instruktörerna, direkt under dem. Enligt de genomförda intervjuerna med 
företagets ledning finns det inga gemensamma mål för företaget, utan det fungerar lite som 
att det som sker i företaget det sker. Detta är inget bra sätt att använda sig för något företag. 
Chaos Paintball växer kraftigt och har gjort så under de senaste åren. Detta i sin tur har lett 
till att företaget inte hunnit/orkat med att se över organisationen och den är i dagens läge i 
princip likadan som när företagets startades för tio år sedan.  

Chaos Paintballs är enligt oss tvingade att strukturera upp företaget för att kunna fortsätta 
konkurrera och utvecklas i den takt som de gjort tidigare. Till att börja med måste delägarna 
gemensamt komma fram till vilka mål och visioner de har för företaget, vad de vill uppnå på 
kort och lång sikt. När detta är gjort har de något gemensamt att jobba mot. Efter att de har 
bestämt mål/visioner så bör de göra en internanalys, marknadsanalys och konkurrentanalys. 
Ett företag som växer så mycket som Chaos Paintball gjort/gör och med den omsättning som 
faktiskt råder kommer de att ha stor användning för de tre analyserna som ovan nämnts.  

Då det enligt empirin är en stor andel av Chaos Paintballs kunder som upptäckt företaget via 
en bekant, kan detta förklara varför inte alla kunder känner till alla aktiviteter som företaget 
erbjuder. Genom internutbildning kan instruktörerna sprida ledningens budskap till 
kunderna och sedan kan kunderna troligtvis föra ”rätt” information vidare. På så sätt ska 



 

kunderna sprida det budskap som företaget önskar sända ut. Att få instruktörerna att jobba 
mot samma mål som företaget har och att de ska sälja en helhetsupplevelse så att kunden 
går därifrån nöjd och känner sig väl bemött, bör också ingå i internutbildningen.   

Som vi nämnt tidigare i uppsatsen behöver ledningen utveckla ett kundregister med samtliga 
besökare. Detta för att kunna nå ut till samtliga som besökt dem och inte som det fungerar 
idag, där bara den som bokat aktiviteten ingår i registret. Kundregister ska även innehålla 
den aktivitet som genomförts och åtminstone adress och email för att de ska bli lättare att 
nå kunderna när de vill informera och utföra sales promotion-åtgärder.  

Företaget bör även samla in mer statistik om sina besökare på hemsidan. Framförallt hur 
kunderna har hittat till hemsidan för att se vilka marknadsföring kampanjer som lönat sig 
mest. De bör också samla in information om kundernas clickstream beteende på sin hemsida 
för att se hur kunderna navigerar och vad vilka sidor som kunderna tittar på. 

I framtiden anser vi att företaget kan få mer kunder genom att erbjuda mer av en 
helhetsupplevelse än vad som är idag. För detta behöver det finnas viss form av 
bekvämlighetsfaciliteter såsom dusch, toalett och kioskverksamhet. I samband med kundens 
besök bör Chaos Paintball även erbjuda möjligheten att äta mat och dryck för att på så sätt 
få kunderna att stanna längre vid anläggningen och med det få dem mer involverade i 
företaget. Företaget bör även gå ifrån den traditionella marknadsföring som de till stor del i 
använder sig av idag, för att istället koncentrera sig på relationsmarknadsföring då vi anser 
att detta kommer bli mer lönsamt för företaget på sikt och även generera mer lojala kunder.  

Namnet på företaget, Chaos Paintball, kan diskuteras hur lämpligt det är? Detta är något 
som vi också har gjort. För det första inleds namnet med ett negativt inriktat ord, Chaos 
(kaos) vilket det också enligt empirin är många som associerar namnet och då också 
företaget med. Andra ordet beskriver företagets ena del av verksamheten, vilket inte heller 
det är något bra (paintball). Detta har lett till att det är en förhållandevis stor andel av 
besökarna som inte känner till mångkampsverksamheten. Likaså är detta enligt vår mening 
inte ett namn som tilltalar företag i den utsträckning som företaget önskar. Att sälja ett 
helhetsintryck med hjälp av orden Chaos och Paintball är svårt. Det vi måste ha med i 
beräkningen och som vi även har haft är att Chaos Paintball har blivit ett inarbetat 
varumärke och det är därför farligt att ändra namnet på dem, men vi ser ändå att det skulle 
vara lönsamt att göra det. Vi anser att det framförallt gentemot företag och för att öka 
kunskapen om vilka aktiviteter som erbjuds, skulle ett namnbyte till något som innefattar 
event, upplevelse eller något liknande vara positivt för företaget. Ett förslag vi kan ge är 
Chaos event, genom detta finns en del av namnet kvar, vilket vi tror gör att kunderna ser 
detta namnbyte som ett nytt steg med förhoppningsvis bättre förutsättningar. Event istället 
för paintball för att företaget erbjuder helhetsupplevelser och inte bara en aktivitet. Vi tror 
att detta kommer att locka nya kunder både i form av företagskunder och i form av 
privatpersoner. Byter företaget namn, kan de utnyttja detta i sin marknadsföring eftersom 
våra tidigare rekommendationer var att kunderna ska högre förväntningar. Detta kommer då 
innefattas av en annan marknadsföring för att ändra förväntningarna. 

 

 



 

6.4. REKOMMENDATIONER 

För att konkretisera slutsatsen ytterligare har vi i detta kapitel valt att lyfta ut de viktigaste 

punkterna i slutsatsen som företaget i första hand bör ändra. 

Chaos Paintball bör skapa tydliga mål och visioner där syftet med verksamheten ska framgå 

och implementeras i hela företaget. Därefter bör företaget jobba mot att uppfylla de 

framtagna målen. Detta gäller i allt från verksamheten till syftet med marknadsföringen och 

därigenom förmedla de budskap som de faktiskt önskar att sända ut. 

Chaos Paintball behöver skapa fullständiga kundregister med adresser, e-mail, 

telefonnummer och vilken aktivitet som kunden har genomfört. Detta gäller för samtliga 

kunder som nyttjat aktiviteten. Med ett bra kundregister kommer företaget att på ett enkelt 

sätt kunna följa upp besöken och nå ut till de kunder som varit på besök hos dem, samtidigt 

som de får veta mer om gruppernas sammansättning. 

Företaget bör utbilda instruktörerna så att de i sin tur får kunderna att föra vidare de 

budskap som Chaos Paintball önskar förmedla. I och att en så stor del kunder får information 

om företaget genom bekanta är det oerhört viktigt att instruktörerna förmedlar rätt 

budskap. Enligt vår mening, ska de klart och tydligt gå att se vilka aktiviteter som företaget 

erbjuder när kunderna kommer på besök. Det bör finnas stora affischer med både bilder och 

text som visar och förklarar vad alla deras aktiviteter går ut på och även då det finns 

specialerbjudanden bör dessa finnas med. Då det finns möjlighet bör även utrustning för 

mångkamp respektive paintball finnas framme för att på så sätt skapa en nyfikenhet för den 

aktiviteten som de inte genomför själva. 

Chaos Paintball bör enligt vår mening minska summan som läggs på radioreklam då vi anser 

att de betalar för mycket för den gentemot vad de får tillbaka. Istället bör företaget satsa på 

direktreklam till de kunder som finns i kundregistret, använda sig av strategiskt placerade 

annonser, mer eventmarknadsföring gärna i kombination med andra aktiviteter. De bör 

också särskilja reklamen beroende på vilka kundgrupper de önskar att nå ut till. Vi anser 

också att då de önskar öka antalet företagskunder ser vi att de bör samarbeta med andra 

eventföretag för att kunna erbjuda mer möjligheter för dem. Marknadsföringen bör vara 

inriktad mot vad kunderna kan få ut av det samt vara av direktreklam typen. 

Den intensivaste reklam perioden som för tillfället legat i maj och juni bör förläggas tidigare 

och inte vara lika intensiv utan spridas ut över en längre period.  
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BILAGA 1 

VALIDITETS OCH RELIABILITETS TESTNING 

Validitets och reliabilitets testning (trovärdighetsdiskussion om resultatet angående 

uppsatsen om Chaos Paintball) 

Vi anser att uppsatsen har både en hög validitet och hög reliabilitet, dels på grund av att 

urvalet är tillräckligt stort för att få en hög trovärdighet enligt Jacobsen (2002). Ett annat sätt 

att mäta att det som skulle mätas verkligen mäts är att diskutera det vi kommit fram till med 

uppgiftslämnaren och detta har vi gjort och de höll med till stordel, men blev i vissa fall lite 

förvånade över resultatet, detta anser vi bero på att det inte finns några sådana här 

undersökningar från tidigare och företaget visste inte riktigt vad de förväntade sig att få ut. 

Vi har även haft diskussion med en av grupperna som också skriver uppsats åt företaget och 

de har hållit med om det mesta så även det visar på en hög validitet.  

Vi har valt att dela in alla enkät svar i två olika slumpmässiga delar och så valde vi att mellan 

dem jämföra svaren på för oss tre i undersökningen relevanta frågor. Detta ger oss ett 

resultat som är förhållandevis lika mellan grupperna vilket Ejvegård (2003) påpekar är en 

form av reliabilitets testning. Då resultatet är såpass lika som det går att se under så är detta 

ett tecken på att de använda mätinstrumenten har en hög tillförlitlighet. I enkäten valde vi 

även att ha med en kontrollfråga som då frågar efter samma sak som gjorts tidigare i 

enkäten fast med en annorlunda ställd fråga där de går att förvänta sig ett liknande svar. Om 

de blir ett liknande svar på dessa frågor så är det ett tecken på en hög reliabilitet i den gjorda 

undersökningen. Vi kan efter vi studerat de olika sätten att mäta validiteten och 

reliabiliteten på och även genomfört en del av dessa undersökningar så kan vi visa på att 

trovärdigheten och tillförlitligheten är hög i uppsatsen.  

I och med att vi fått en stor del av den empiriska informationen från företaget, som har ett 

stort intresse av att det blir ett rättvisande resultat. Så anser vi att det i sig är ett tecken på 

att vi har en hög trovärdighet i undersökningen.   
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BILAGA 2 

FORTSÄTTNING PÅ EMPIRIN 
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Hur många gånger har du provat Chaos Paintballs 
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Vilka kundgrupper tidigare anser passar företaget
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Kundernas helhets intryck av upplevelsen
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Hur viktig ät tillgängligheten av anläggningen
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BILAGA 3 

ENKÄTEN FÖR TELEFON INTERVJUN 

Enkätundersökning 

Kön på gruppmedlemmar   Man Kvinna Blandat 

Varifrån? Örebro Karlstad 1 mil 2 mil 3 mil mer än 4 mil 

Antal i gruppen _______________ 

Ålder  16-18 år 19-25 år 26-35 år 36-45 år 46-55 år

  56-64 år 65-+år 

 

 

 1. Vad associerar du namnet Chaos Paintball med? 

a) Skratt b) spänning c) samhörighet d) Annat__________________________ 

   

 

2. A) Vilka aktiviteter känner du till att Chaos Paintball erbjuder? 

a) Paintball b) Mångkamp  

 

B) Vilka kundgrupper anser du att dessa typer av aktiviteter tilltalar? 

a) Män  b) Kvinnor  c) Ungdomar  d) Studenter 

e) Barnfamiljer f) Medelålders g) Pensionärer h) Företag 

i) Personalgrupper j) Andra_______________________________________________ 

 

C)Varför?_______________________________________________________________ 

 

D) Är Chaos Paintball ett lämpligt namn för denna kundgrupp? 

A) Ja  b) nej   c) vet ej  

 

 

3. Hur många gånger har du provat på Chaos Paintballs aktiviteter? 



 

  a) 1 b) 2-4 c) 5-fler 

  

 

4. Vad är ditt helhetsintryck av Chaos Paintball? (Skala 1-5) 

1. Dåligt   2. Ganska dåligt      3. Ingen speciell uppfattning ( varken bra eller dåligt) 

4. Ganska bra  5. Mycket bra 

 

 

5. A) Av vilken anledning besökte du Chaos Paintball allra första gången? 

a) Kul med kompisar b) Svensexa/Möhippa c) Jobbet anordnade d) Festligheter 

e)Annat____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

B) Vilka aktiviteter deltog du då i? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

C) Varför valde du just dessa aktiviteter? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

D) Har du sett någon marknadsföring från Chaos Paintball innan ditt besök?  

a) ja b) nej c) vet ej 

 

E) Om ja, vilken marknadsföring?______________________________________________ 

 

 

6. Vilket betyg ger du aktiviteten/aktiviteterna du har provat?(Skala 1-5) 

1. Dåligt   2. Ganska dåligt   3. Ingen speciell uppfattning (varken bra eller dåligt) 

4.Ganska bra   5. Mycket bra 



 

 

 

7. A) Hur höga förväntningar hade du innan besöket på Chaos Paintball?  

(Skala 1-5) 

1. Låga förväntningar 2. Ganska låga förväntningar       

3. Hade inga speciella förväntningar (varken eller) 4. Ganska höga förväntningar   

5. Mycket höga förväntningar.  

 

B) Uppfylldes dina förväntningar? (skala 1-5) 

1. Uppfylldes ej 2. Uppfylldes ganska dåligt 3. varken eller  4. Uppfylldes till stor del  

5. Uppfyllde alla våra förväntningar 

 

C) Var det något i upplevelsen som du saknade eller vill ändra på? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Har personen ifråga provat på både Paintball och mångkamp så ska följande frågor ställas för båda 

aktiviteter, annars gäller det bara en aktivitet. Det som står under allmänt räcker att de frågas en gång även 

fast det utfört både Paintball och mångkamp. 

 8. Hur viktigt tycker du att följande punkter är 1-oviktigt 5- mycket viktigt 

 Paintball 

A) Uniformens utseende  

B) Funktionella skydd  

C) Fräcka banor  

D) Utrustningens utseende 

E) Priset för aktiviteten 

 

Mångkamp (vilken aktivitet:__________________________) 

A) Uniformens utseende  



 

B) Funktionella skydd  

C) Fräcka banor  

D) Utrustningens utseende  

E) Priset för aktiviteten 

 

Allmänt 

A) Lätt tillgänglig information om Chaos Paintballs verksamhet   

B) Tillgängligheten av anläggningen  

C) Lätt att hitta anläggningen   

 

 

9. A) Gjorde instruktören ett gott intryck på dig? (Skala 1-5) 

1. Dåligt       2. Ganska dåligt     3. Varken eller     4. Ganska bra   

5. Mycket bra 

B) Har det någon betydelse om instruktören är av samma kön som dig?  

(Skala 1-5) 

1. Ingen betydelse  2. Viss betydelse  3. varken eller  4. Ganska stor betydelse 

5. Mycket stor betydelse  

 

  

10. A) Vad gjorde att du återkom/inte återkom till företaget? 

  a) Mina förväntningar uppfylldes/uppfylldes ej b) Ej haft tid    

  c) Inte uppkommit ett bra tillfälle d) Besökt andra     

  e) Lätt tillgängligt/ ej lätt tillgängligt      f) Annat___________________________________ 

 

  B) Skulle du vilja spela paintball/mångkamp igen?(Den aktivitet personen utfört) 

a) Ja  b)nej   c)vet ej  

 

 



 

  C) I vilka andra sammanhang kan du tänka dig att besöka Chaos Paintball? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

11. A) Hur långt innan bokningsdagen bestämde ni er för att besöka Chaos Paintball? 

________________________________________________________________________ 

 

B) Hur lång tid innan ni besökte Chaos Paintball bokade ni?  

________________________________________________________________________ 

 

 

12.A)Hur fick du reda på att Chaos Paintball fanns? 

a/ Radio   b/ Tidning   c/Egen hemsida   

d/ Såg företagsbil  e/ Genom bekant  f/Genom jobbet 

g/TV   h)Gula sidorna  i)Använde sökmotor   

j)Vägskylt   k)Reklamblad    

l/ Affischer på biografen m) Annat______________________________________________ 

 

B) Framgick det tydligt vad Chaos erbjuder?  

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 13. Efter ditt besök har du då uppfattat någon marknadsföring av Chaos Paintball?  

a) Ja b)nej c)vet ej  

 

  

14. A) Kan du rekommendera Chaos till andra? (Skala 1-5) 

a) Ja b)nej  c)vet ej  



 

 

B) Varför/Varför inte? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

15. A) Vilka andra event företag känner du till? 

a) Projekta   b) Nöjesfabriken   c) Paintball center Örebro  d) Bad ass 

 

B) Har du besökt någon av dessa företag? 

a) Ja  b) nej     c) vet ej  

 

C) Om ja, vilka aktiviteter deltog du? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

D) Hur skiljer sig dessa mot Chaos Paintball? 

___________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESULTAT AV KUNDUNDERSÖKNINGEN 

 

Kön på respondenter 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Man 101 69.2 69.2 

  Kvinna 45 30.8 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Kön på gruppmedlemmar 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Män 69 47.3 47.6 

  Kvinnor 18 12.3 60.0 

  Blandat 58 39.7 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte 

svarat 
1 .7   

Total 146 100.0   

 

 

Vart utfördes aktiviteten 

 



 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Karlstad 80 54.8 54.8 

  Örebro 53 36.3 91.1 

  Hällefors 4 2.7 93.8 

  Kristinehamn 1 .7 94.5 

  Hyrde 8 5.5 100.0 

  Total 146 100.0   

 

  

Varifrån kommer gruppmedlemmarna  

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Örebro 42 28.8 29.6 

  Karlstad 53 36.3 66.9 

  1 mil 11 7.5 74.6 

  2 mil 6 4.1 78.9 

  3 mil 5 3.4 82.4 

  4 mil eller mer 20 13.7 96.5 

  Hällefors 5 3.4 100.0 

  Total 142 97.3   

 Inte svarat 4 2.7   



 

Total 146 100.0   

 

 

 

 

Vilka aktiviteter känner du till att Chaos Paintball erbjuder  

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Paintball 39 26.7 26.9 

  Mångkamp 23 15.8 42.8 

  Både Paintball 

och Mångkamp 
83 56.8 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte svarat 1 .7   

Total 146 100.0   

 

  

Är Chaos Paintball ett lämpligt namn för denna kundgrupp 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 80 54.8 54.8 

  Nej 44 30.1 84.9 

  Vet ej 22 15.1 100.0 



 

  Total 146 100.0   

 

 

Hur många gånger har du provat Chaos Paintballs aktiviteter 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 1 gång 100 68.5 68.5 

  2-4 gånger 38 26.0 94.5 

  5 eller fler gånger 8 5.5 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Vad är ditt helhetsintryck av Chaos Paintball  

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Dåligt 2 1.4 1.4 

  Ganska Dåligt 2 1.4 2.7 

  Varken bra eller dåligt 17 11.6 14.4 

  Ganska bra 82 56.2 70.5 

  Mycket bra 43 29.5 100.0 

  Total 146 100.0   

 

Av vilken anledning besökte du Chaos Paintball 



 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Kul med kompisar 27 18.5 18.5 

  Svensexa/Möhippa 53 36.3 54.8 

  Med jobbet 28 19.2 74.0 

  Festligheter 13 8.9 82.9 

  Annat 17 11.6 94.5 

  På jobb 8 5.5 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Vilka aktiviteter deltog du då i 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Paintball 75 51.4 51.7 

  Mångkamp 54 37.0 89.0 

  Både Paintball 

och Mångkamp 
16 11.0 100.0 

  Total 145 99.3   

 Ej svar 1 .7   

Total 146 100.0   

    

 



 

 

Har du sett någon marknadsföring från Chaos Paintball innan ditt besök  

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 75 51.4 51.4 

  Nej 65 44.5 95.9 

  Vet ej 6 4.1 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Vilket betyg ger du aktiviteten/aktivitererna du har provat 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Dåligt 1 .7 .7 

  Ganska dåligt 2 1.4 2.1 

  Varken bra eller dåligt 11 7.5 9.6 

  Ganska bra 64 43.8 53.4 

  Mycket bra 68 46.6 100.0 

  Total 146 100.0   

  

Hur höga förväntningar hade du innan besöket på Chaos Paintball 

 

  Antal Procent 
Kumulativ 



 

Procent 

 Låga 4 2.7 2.7 

  Ganska låga 5 3.4 6.2 

  Varken låga eller höga 56 38.4 44.5 

  Ganska höga 65 44.5 89.0 

  Mycket höga 16 11.0 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Uppfylldes dina förväntningar 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Inte alls 3 2.1 2.1 

  Ganska dåligt 5 3.4 5.5 

  Varken eller 19 13.0 18.5 

  Till stor del 64 43.8 62.3 

  Till fullo 55 37.7 100.0 

  Total 146 100.0   

 

 

Hur viktigt är uniformens utseende 

 

  Antal Procent Kumulativ 



 

Procent 

 Oviktig 22 15.1 15.2 

  Ganska oviktig 27 18.5 33.8 

  Varken eller 54 37.0 71.0 

  Ganska viktig 34 23.3 94.5 

  Mycket viktigt 8 5.5 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte svarat 1 .7   

Total 146 100.0   

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur viktigt är det med funktionella skydd 

 

  Antal Procent 

Kumulativ  

Procent 

 Ganska oviktig 4 2.7 2.8 

  Varken eller 29 19.9 22.8 

  Ganska viktig 42 28.8 51.7 

  Mycket viktigt 69 47.3 99.3 



 

  6 1 .7 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte svarat 1 .7   

Total 146 100.0   

 

Hur viktigt är det med lätt tillgänglig information om Chaos Paintballs verksamhet 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 1.Oviktigt 1 .7 .7 

  2.Ganska 

oviktig 
7 4.8 5.5 

  3.Varken eller 35 24.0 29.7 

  4.Ganska viktig 55 37.7 67.6 

  5.Mycket viktigt 47 32.2 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte svarat 1 .7   

Totalt 146 100.0   

 

Hur viktig ät tillgängligheten av anläggningen 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

procent 

 1.Oviktig 4 2.7 2.9 



 

  2.Ganska 

oviktig 
12 8.2 11.5 

  3.Varken eller 38 26.0 38.8 

  4.Ganska viktig 65 44.5 85.6 

  5.Mycket viktigt 20 13.7 100.0 

  Total 139 95.2   

 Inte svarat 7 4.8   

Totalt 146 100.0   

 

Hur viktigt är det att det är lätt att hitta anläggningen 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

procent 

 2.Ganska 

oviktig 
10 6.8 7.3 

  3.Varken eller 40 27.4 36.5 

  4.Ganska viktig 61 41.8 81.0 

  5.Mycket viktigt 26 17.8 100.0 

  Total 137 93.8   

 Inte svarat 9 6.2   

Totalt 146 100.0   

 

  

Vilket intryck gjorde instruktören på dig 

 



 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 1.Dåligt 1 .7 .7 

  2.Ganska dåligt 4 2.7 3.4 

  3.Varken bra eller 

dåligt 
27 18.5 21.9 

  4.Ganska bra 71 48.6 70.5 

  5.Mycket bra 43 29.5 100.0 

  Totalt 146 100.0   

 

  

Har det någon betydelse om instruktören är av samma kön som dig 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 1.Ingen 130 89.0 89.0 

  2.Viss 

betydelse 
10 6.8 95.9 

  3.varken eller 4 2.7 98.6 

  4.Ganska stor 1 .7 99.3 

  5.Mycket stor 1 .7 100.0 

  Totalt 146 100.0   

 

  

Vad gjorde att du återkom till Chaos Paintball 

 



 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Mina förväntningar 

uppfylldes 
35 24.0 79.5 

  Uppkommit ett bra tillfälle 2 1.4 84.1 

  Annat 7 4.8 100.0 

  Total 44 30.1   

 Inte svarat 102 69.9   

Totalt 146 100.0   

 



 

  

Vad gjorde att du inte återkommit till Chaos Paintball 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Förväntningarna 

uppfylldes ej 
5 3.4 5.0 

  Ej haft tid 21 14.4 26.0 

  Inte uppkommit något 

bra tillfälle 
54 37.0 80.0 

  Besökt konkurrenter 3 2.1 83.0 

  Ej lättillgängligt 6 4.1 89.0 

  Annat 11 7.5 100.0 

  Total 100 68.5   

 Inte svarat 46 31.5   

Totalt 146 100.0   

 

  

Skulle du vilja spela paintball/mångkamp igen 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 136 93.2 93.8 

  Nej 3 2.1 95.9 

  Vet ej 6 4.1 100.0 

  Total 145 99.3   



 

 Inte 

svarat 
1 .7   

Totalt 146 100.0   

 

 

 

  

Hur fick du reda på att Chaos Paintball fanns 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Radio 9 6.2 6.2 

  Annons 11 7.5 13.8 

  Hemsida 2 1.4 15.2 

  Företagsbil 2 1.4 16.6 

  Bekant 57 39.0 55.9 

  Skylt 8 5.5 61.4 

  Sökmotor 47 32.2 93.8 

  Annat 9 6.2 100.0 

  Total 145 99.3   

 Inte svarat 1 .7   

Totalt 146 100.0   

 



 

 

Har du uppfattat någon marknadsföring efter ditt besök på Chaos Paintball 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 72 49.3 49.3 

  Nej 65 44.5 93.8 

  Vet ej 9 6.2 100.0 

  Totalt 146 100.0   

 

  

Kan du rekommendera Chaos Paintball till andra 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 135 92.5 92.5 

  Nej 4 2.7 95.2 

  Vet ej 7 4.8 100.0 

  Totalt 146 100.0   

 

  

Har du besökt något av dessa företag 

 

  Antal Procent 

Kumulativ 

Procent 

 Ja 49 33.6 40.5 



 

  Nej 56 38.4 86.8 

  Vet ej 16 11.0 100.0 

  Total 121 82.9   

 Inte 

svarat 
25 17.1   

Totalt 146 100.0   

 

 

Öppna frågor: 

 

Vilken ålder var ni i gruppen? 

 

16-18

31 21,2 21,5 21,5

113 77,4 78,5 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

19-25

69 47,3 47,9 47,9

75 51,4 52,1 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 



 

26-35

84 57,5 58,3 58,3

60 41,1 41,7 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

36-45

40 27,4 27,8 27,8

104 71,2 72,2 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

46-55

12 8,2 8,3 8,3

132 90,4 91,7 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

56-

7 4,8 4,9 4,9

137 93,8 95,1 100,0

144 98,6 100,0

2 1,4

146 100,0

ja

nej

Total

Valid

Sy stemMissing

Total

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

Vilka kundgrupper anser du att dessa typer av aktiviteter tilltalar? 

 



 

ungdomar

92 63,0 63,0 63,0

54 37,0 37,0 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

studenter

97 66,4 66,4 66,4

49 33,6 33,6 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

män

118 80,8 80,8 80,8

28 19,2 19,2 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

kvinnor

86 58,9 58,9 58,9

60 41,1 41,1 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 



 

företag

80 54,8 54,8 54,8

66 45,2 45,2 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

barnfam

43 29,5 29,5 29,5

103 70,5 70,5 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

medelsålders

57 39,0 39,0 39,0

89 61,0 61,0 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

pensionärer

33 22,6 22,6 22,6

113 77,4 77,4 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

personalgrp

59 40,4 40,4 40,4

87 59,6 59,6 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 



 

mix

132 90,4 90,4 90,4

14 9,6 9,6 100,0

146 100,0 100,0

ja

nej

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulat iv e

Percent

 

 

 

 

 

 

 

 

 


